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Pakeitimas 576
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26) III dalies VI skyrius, apimantis 
196–204 straipsnius, išbraukiamas;

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

Nėra reikalo naikinti taisyklių dėl eksporto grąžinamųjų išmokų taikymo. Reikia palikti 
galimybę remti eksportą grąžinamosiomis išmokomis ir ES lygmeniu parengti bendrą 
eksporto kreditų sistemą.

Pakeitimas 577
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26) III dalies VI skyrius, apimantis 
196–204 straipsnius, išbraukiamas;

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 578
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
III dalies VII a skyrius (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a) Į III dalį įterpiamas VIIa skyrius 
(naujas):

„

VIIa skyrius

ES išorės prekybos trečiųjų šalių rinkose 
stebėsena

205a straipsnis

1. Taikant šį reglamentą, stebint, 
analizuojant ir valdant žemės ūkio 
produktų rinką, didinant rinkos 
skaidrumą ir užtikrinant politikos 
suderinamumą vystymosi labui bei 
skatinant lyčių lygybę, Komisijai pagal 
227 straipsnyje nustatytą nagrinėjimo 
procedūrą suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais sukuriama 
ES prekybos išorės poveikio stebėsenos 
sistema, kuri turi būti integruota į esamus 
rinkos stebėjimo centrus.

Gauta informacija gali būti perduodama 
arba prieinama tarptautinėms 
organizacijoms, trečiųjų šalių 
kompetentingoms institucijoms ir gali būti 
skelbiama viešai, atsižvelgiant į asmens 
duomenų apsaugą.

2. Taikant stebėsenos sistemą stebima 
bent:

a) pieno ir pieno produktų eksporto į 
atskiras besivystančias šalis apimtis ir 
eksporto kainų duomenys su pieno 
gamybos ar pieno sektoriaus plėtros 
planais, pateikiami pagal šalis;

b) naminių paukščių eksporto į atskiras 
besivystančias šalis, kuriose buvo 
nustatyti opūs paukštienos sektoriaus 
klausimai, apimtis ir eksporto kainų 
duomenys, pateikiami pagal šalis;

c) eksporto į atskiras besivystančias šalis, 
kuriose buvo nustatyti opūs klausimai 
konkrečiame sektoriuje, apimtis ir 
eksporto kainų duomenys, pateikiami 
pagal šalis (ypač pieno miltelių ir skysto 
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pieno, kiaulienos, grūdų ir pomidorų 
sektoriuose).“;

Or. en

Pagrindimas

Konkretūs sektoriai – pieno (a punktas) ir naminių paukščių (b punktas) – kai kuriose 
besivystančiose šalyse yra ypač jautrūs padidėjusiam ES eksportui. Į esamus stebėjimo 
centrus Komisija turėtų integruoti ES eksporto stebėseną ir jo poveikį šiose šalyse, siekdama 
užtikrinti, kad ES prekyba nekeltų pavojaus vystymosi politikos tikslams. Ypač reikėtų stebėti 
tokios prekybos poveikį lyčių lygybei kitose pasaulio šalyse.

Pakeitimas 579
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
206 straipsnio pirma pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

26a) 206 straipsnio pirma pastraipa iš 
dalies keičiama taip:

Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip ir 
pagal SESV 42 straipsnį visiems SESV 
101 straipsnio 1 dalyje ir 102 straipsnyje 
nurodytiems susitarimams, sprendimams ir 
veiksmams, susijusiems su žemės ūkio 
produktų gamyba arba prekyba jais, 
taikomi SESV 101–106 straipsniai ir jų 
įgyvendinimo nuostatos, laikantis šio 
reglamento 207–210 straipsnių.

„Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, 
ypač 152 straipsnio 1a ir 1b dalyse, ir 
pagal SESV 42 straipsnį visiems SESV 
101 straipsnio 1 dalyje ir 102 straipsnyje 
nurodytiems susitarimams, sprendimams ir 
veiksmams, susijusiems su žemės ūkio 
produktų gamyba arba prekyba jais, 
taikomi SESV 101–106 straipsniai ir jų 
įgyvendinimo nuostatos, laikantis šio 
reglamento 207–210 straipsnių.

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Šis pakeitimas ir mano pakeitimas, susijęs su 152 straipsnio 1a dalies pirma pastraipa, kurį 
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galima rasti 22 pakeitime, papildo vienas kitą.

Pakeitimas 580
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
206 straipsnio antra pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

26a) 206 straipsnio antra pastraipa 
pakeičiama taip:

Siekdamos užtikrinti vidaus rinkos veikimą 
ir vienodą Sąjungos konkurencijos 
taisyklių taikymą, Komisija ir valstybių 
narių kompetentingos valdžios institucijos 
glaudžiai bendradarbiaudamos taiko
Sąjungos konkurencijos taisykles.

„Siekdamos užtikrinti vidaus rinkos 
veikimą ir vienodą Sąjungos konkurencijos 
taisyklių aiškinimą ir taikymą, Komisija ir 
valstybių narių kompetentingos valdžios 
institucijos glaudžiai bendradarbiauja ir, 
kiek įmanoma, derina savo veiksmus 
taikydamos Sąjungos konkurencijos 
taisykles.

“.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=LT).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama griežtinti Komisijos ir valstybių narių konkurencijos institucijų 
bendradarbiavimo ir koordinavimo įpareigojimą, siekiant užtikrinti vienodą Sąjungos 
konkurencijos taisyklių aiškinimą ir taikymą.

Pakeitimas 581
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
206 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26b) Į IV dalies I skyrių įterpiamas šis 
straipsnis:

„

206a straipsnis

Sąmoningai nuostolingas perpardavimas

1. 1 straipsnio 2 dalyje išvardytų sektorių 
žemės ūkio produktai negali būti 
perparduodami nuostolingai, nebent tai 
pateisinama maisto atliekų išvengimo 
tikslais.

Sąmoningai nuostolingas 
perpardavimas – žemės ūkio ir maisto 
produktų pardavimas mažesne už jų 
pirkimo kainą, nurodytą sąskaitoje 
faktūroje, atėmus proporcingą sąskaitoje 
faktūroje nurodytų nuolaidų dalį, pridėjus 
pirmo ar tolesnio pirkėjo patirtas 
transportavimo išlaidas ir mokesčius, 
kurie buvo sumokėti už sandorį.

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl kriterijų, 
taikomų 1 dalies išimtims, susijusioms su 
tais atvejais, kai sąmoningai nuostolingas 
perpardavimas yra pateisinamas siekiant 
išvengti maisto atliekų.

“;

Or. en

Pakeitimas 582
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
207 straipsnio a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

26b) 207 straipsnio a punktas 
pakeičiamas taip:
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a) atitinkama produktų rinka: šiame 
skyriuje „produktų rinka“ laikoma rinka, 
kurioje prekiaujama visais produktais, 
kuriuos dėl jų ypatybių, kainos ir vartojimo 
paskirties vartotojas laiko vienas kitą 
pakeičiančiais arba pakeičiamais;

„a) atitinkama produktų rinka: šiame 
skyriuje „produktų rinka“ laikoma rinka, 
kurioje prekiaujama visais produktais, 
kuriuos dėl jų ypatybių, kainos ir vartojimo 
paskirties klientas ir vartotojas laiko vienas 
kitą pakeičiančiais arba pakeičiamais

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=LT).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama papildyti sąvoką „atitinkama rinka“ be sąvokos „vartotojas“ 
įtraukiant sąvoką „klientas“.

Pakeitimas 583
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
208 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

26c) 208 straipsnis iš dalies keičiamas 
taip:

208 straipsnis „208 straipsnis

Dominuojanti padėtis Dominuojanti padėtis

Šiame skyriuje „dominuojančia padėtimi“ 
vadinama įmonės padėtis, kai dėl turimos 
ekonominės galios ji gali trukdyti palaikyti 
tikrą konkurenciją atitinkamoje rinkoje ir 
turi galimybę elgtis kone savarankiškai 
savo konkurentų, klientų ir galiausiai 
vartotojų atžvilgiu.

Šiame skyriuje „dominuojančia padėtimi“ 
vadinama įmonės padėtis, kai dėl turimos 
ekonominės galios ji gali trukdyti palaikyti 
tikrą konkurenciją atitinkamoje rinkoje ir 
turi galimybę elgtis kone savarankiškai 
savo konkurentų, tiekėjų, klientų ir 
galiausiai vartotojų atžvilgiu.

“;

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=LT).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti Bendrame bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamente 
apibrėžtą sąvoką „dominuojanti padėtis“, siekiant iš anksto apsaugoti grandinę, t. y. 
ūkininkus kaip žaliavų tiekėjus. Nors siekiama atkurti santykių tiekimo grandinėje 
pusiausvyrą, šiame reglamente nėra teisinės bazės ūkininkams, veikiantiems kaip tiekėjai, 
apsaugoti.

Pakeitimas 584
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 b dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
209 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26b. 209 straipsnio 1 dalies trečia 
pastraipa išbraukiama.

Or. es

Pakeitimas 585
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
209 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

26a) 209 straipsnio 1 dalies trečia 
pastraipa pakeičiama taip:

Ši dalis netaikoma susitarimams, 
sprendimams ir suderintiems veiksmams, 
kuriais nustatomas įsipareigojimas taikyti 
vienodą kainą arba užkertamas kelias 
konkurencijai.

„Ši dalis netaikoma susitarimams, 
sprendimams ir suderintiems veiksmams, 
kuriais nustatomas įsipareigojimas taikyti 
vienodą kainą arba užkertamas kelias 
konkurencijai, išskyrus atvejus, kai dėl 
tokių kainų susitarta gamintojų 
organizacijoje ar gamintojų organizacijų 
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asociacijoje dėl jose sutelktų produktų.

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=EN)

Pakeitimas 586
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
209 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

26b) 209 straipsnio 1 dalies trečia 
pastraipa pakeičiama taip:

Ši dalis netaikoma susitarimams, 
sprendimams ir suderintiems veiksmams, 
kuriais nustatomas įsipareigojimas taikyti 
vienodą kainą arba užkertamas kelias 
konkurencijai.

„Ši dalis netaikoma susitarimams, 
sprendimams ir suderintiems veiksmams, 
kuriais nustatomas įsipareigojimas taikyti 
vienodą kainą arba užkertamas kelias 
konkurencijai. Gamintojų organizacijų ir 
gamintojų organizacijų asociacijų atveju 
ši dalis netaikoma susitarimams, 
sprendimams ir praktikai, pagal kurią 
nustatoma privaloma minimali kaina 
gamintojų narių, nepriklausančių 
gamintojų organizacijai, parduodamiems 
produktams.

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Pagrindimas

Endives sprendime byloje C-671/15 paaiškinama, kad susitarimai, sprendimai ir suderinti 
veiksmai, susiję su kainomis gamintojų organizacijose ir gamintojų organizacijų asociacijose 
yra leidžiami, jei gamintojų organizacijos ir asociacijos sutelkia pasiūlą ir pateikia rinkai 
savo narių produkciją ir jeigu tokie susitarimai, sprendimai ir praktika neapima privalomos 
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minimalios pardavimo už gamintojų organizacijos ribų kainos nustatymo. Trečioji pastraipa 
turėtų būti iš dalies pakeista dėl aiškumo.

Pakeitimas 587
Jan Huitema, Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
209 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26d) 209 straipsnis papildomas 
2a dalimi:

„2a. Tvarumo iniciatyvoms, 
padedančioms siekti BŽŪP tikslų, 
išdėstytų SESV 39 straipsnyje ir, 
konkrečiau, Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų 5 ir 6 straipsniuose, gali 
būti netaikoma 101 straipsnio 1 dalis, kai 
jas vykdo pripažintos gamintojų 
organizacijos arba gamintojų 
organizacijų asociacijos. Komisija nustato 
aiškias išankstines sąlygas ir įvertina 
sektorių tvarumo iniciatyvas pagal 
patvirtinimo procedūrą, remdamasi 
kriterijais, kuriais vertinama nauda visai 
visuomenei, atsižvelgiant į bendrosios 
rinkos veikimą. Komisijai pagal 227 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas tolesnėmis 
taisyklėmis dėl tvarumo iniciatyvų.“;

Or. en

Pagrindimas

Šioje dalyje teisiškai įgyvendinamas „ComAGRI“ prašymas, pateiktas nuomonėje dėl metinės 
konkurencijos politikos ataskaitos (2018/2102(INI)).

Pakeitimas 588
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
210 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26d) 210 straipsnis išbraukiamas;

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas aiškintinas kartu su perrašytu 210 straipsniu.

Pakeitimas 589
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
210 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

26b) 210 straipsnio 1 dalis iš dalies 
keičiama taip:

1. SESV 101 straipsnio 1 dalis netaikoma 
pagal šio reglamento 157 straipsnį 
pripažintų tarpšakinių organizacijų 
susitarimams, sprendimams ir suderintiems 
veiksmams, kai jų tikslas – vykdyti 157 
straipsnio 1 dalies c punkte ir, jei tai pieno 
ir pieno produktų sektorių pripažintos 
tarpšakinės organizacijos – 157 straipsnio 3 
dalies c punkte nurodytą veiklą, o jeigu tai 
alyvuogių aliejaus, valgomųjų alyvuogių ir 
tabako sektorių pripažintos tarpšakinės 
organizacijos – vykdyti šio reglamento 162 
straipsnyje nurodytą veiklą.

„1. SESV 101 straipsnio 1 dalis netaikoma 
pagal šio reglamento 157 straipsnį 
pripažintų tarpšakinių organizacijų 
susitarimams, sprendimams ir suderintiems 
veiksmams, reikalingiems 157 straipsnio 1 
dalies c punkte ir, jei tai pieno ir pieno 
produktų sektorių pripažintos tarpšakinės 
organizacijos – 157 straipsnio 3 dalies c 
punkte, o jeigu tai alyvuogių aliejaus, 
valgomųjų alyvuogių ir tabako sektorių 
pripažintos tarpšakinės organizacijos – šio 
reglamento 162 straipsnyje nurodytiems 
tikslams įgyvendinti.

Susitarimai, sprendimai ir suderinti 
veiksmai, atitinkantys šio straipsnio 1 
dalyje nurodytas sąlygas, taikomi 
nereikalaujant išankstinio sprendimo. 
Tačiau pagal šio reglamento 157 straipsnį 
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pripažintos tarpšakinės organizacijos gali 
prašyti Komisijos pateikti nuomonę dėl šių 
susitarimų, sprendimų ir suderintų 
veiksmų suderinamumo su Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 39 straipsnyje 
nurodytais tikslais. Komisija prašymus 
pateikti nuomonę išnagrinėja nedelsdama 
ir pareiškėjui per keturis mėnesius nuo 
išsamaus prašymo gavimo dienos 
išsiunčia savo nuomonę. Komisija savo 
iniciatyva arba valstybei narei paprašius 
gali pakeisti nuomonės turinį, ypač tuo 
atveju, jeigu pareiškėjas pateikė netikslią 
informaciją arba piktnaudžiavo nuomone

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti BRO taisyklių, susijusių su tarptautinių organizacijų 
uždaviniais, ir konkurencijos teisės nuostatų, atitinkančių neseniai pateiktą ESTT išaiškinimą, 
ryšį. 210 straipsnis pakeistas siekiant numatyti galimybę netaikyti 101 straipsnio tarpšakinei 
veiklai, reikalingai pagal BRO nustatytiems tikslams įgyvendinti, suteikiant galimybę 
tarptautinėms organizacijoms prašyti Komisijos pateikti nuomonę. Kitai BRO reglamente 
nepatikslintai veiklai tebetaikoma dabartinė pranešimo tvarka.

Pakeitimas 590
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
210 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

26c) 210 straipsnio 2 dalis iš dalies 
keičiama taip:

2. 1 dalis taikoma, kai: „2. Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 101 straipsnio 1 dalis netaikoma 
pagal šio reglamento 157 straipsnį 
pripažintų tarpšakinių organizacijų 
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susitarimams, sprendimams ir 
suderintiems veiksmams, kurie susiję su 
atskira 157 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodyta veikla ir tikslais, jei tai pieno ir 
pieno produktų sektorių pripažintos 
tarpšakinės organizacijos – 157 straipsnio 
3 dalies c punkte nurodyta veikla, o jeigu 
tai alyvuogių aliejaus, valgomųjų 
alyvuogių ir tabako sektorių pripažintos 
tarpšakinės organizacijos – šio 
reglamento 162 straipsnyje nurodyta 
veikla, kai:

a) apie nurodytus susitarimus, sprendimus 
ir suderintus veiksmus buvo pranešta 
Komisijai; ir

a) apie nurodytus susitarimus, sprendimus 
ir suderintus veiksmus buvo pranešta 
Komisijai; ir

b) per du mėnesius nuo visos reikiamos 
informacijos gavimo Komisija nenustato, 
kad tie susitarimai, sprendimai ar suderinti 
veiksmai yra nesuderinami su Sąjungos 
taisyklėmis.

b) per du mėnesius nuo visos reikiamos 
informacijos gavimo Komisija nenustato, 
kad tie susitarimai, sprendimai ar suderinti 
veiksmai yra nesuderinami su Sąjungos 
taisyklėmis.

Jei Komisija nustato, kad susitarimai, 
sprendimai ir suderinti veiksmai, nurodyti 
1 dalyje, yra nesuderinami su Sąjungos 
taisyklėmis, ji išdėsto savo išvadas 
netaikydama 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje 
nurodytos procedūros.

Jei Komisija nustato, kad susitarimai, 
sprendimai ir suderinti veiksmai, nurodyti 
2 dalyje, yra nesuderinami su Sąjungos 
taisyklėmis, ji išdėsto savo išvadas 
netaikydama 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje 
nurodytos procedūros.

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti BRO taisyklių, susijusių su tarptautinių organizacijų 
uždaviniais, ir konkurencijos teisės nuostatų, atitinkančių neseniai pateiktą ESTT išaiškinimą, 
ryšį. 210 straipsnis pakeistas siekiant numatyti galimybę netaikyti 101 straipsnio tarpšakinei 
veiklai, reikalingai pagal BRO nustatytiems tikslams įgyvendinti, suteikiant galimybę 
tarptautinėms organizacijoms prašyti Komisijos pateikti nuomonę. Kitai BRO reglamente 
nepatikslintai veiklai tebetaikoma dabartinė pranešimo tvarka.

Pakeitimas 591
Jan Huitema, Fredrick Federley
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
210 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26b) 210a straipsnyje įterpiama nauja 
dalis:

„4a. Tvarumo iniciatyvoms, 
padedančioms siekti BŽŪP tikslų, 
išdėstytų SESV 39 straipsnyje ir, 
konkrečiau, Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų 5 ir 6 straipsniuose, gali 
būti netaikoma 101 straipsnio 1 dalis, kai 
jas vykdo pripažintos tarpšakinės 
organizacijos. Komisija nustato aiškias 
išankstines sąlygas ir įvertina tvarumo 
iniciatyvas pagal patvirtinimo procedūrą, 
remdamasi kriterijais, kuriais vertinama 
nauda visai visuomenei, atsižvelgiant į 
bendrosios rinkos veikimą. Komisijai 
pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas tolesnėmis 
taisyklėmis dėl tvarumo iniciatyvų.“;

Or. en

Pagrindimas

Šioje dalyje teisiškai įgyvendinamas „ComAGRI“ prašymas, pateiktas nuomonėje dėl metinės 
konkurencijos politikos ataskaitos (2018/2102(INI)).

Pakeitimas 592
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
210 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

26d) 210 straipsnio 4 dalis iš dalies 
keičiama taip:
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4. Visais atvejais susitarimai, sprendimai ir 
suderinti veiksmai bet kuriuo atveju 
pripažįstami nesuderinamais su Sąjungos 
taisyklėmis, jeigu:

„4. Visais atvejais susitarimai, sprendimai 
ir suderinti veiksmai bet kuriuo atveju 
nesuderinami su Sąjungos taisyklėmis, 
jeigu:

a) dėl jų Sąjungoje gali būti kuriuo nors 
būdu pasidalyta rinka;

a) dėl jų Sąjungoje gali būti kuriuo nors 
būdu pasidalyta rinka;

b) jie gali turėti įtakos tinkamam rinkos 
organizavimui;

b) jie gali turėti įtakos tinkamam rinkos 
organizavimui;

c) jie gali sukelti konkurencijos 
iškraipymus, kurie nėra būtini, kad būtų 
pasiekti BŽŪP tikslai, kurių siekiama 
vykdant tarpšakinės organizacijos veiklą;

c) jie gali sukelti konkurencijos 
iškraipymus, kurie nėra būtini, kad būtų 
pasiekti BŽŪP tikslai, kurių siekiama 
vykdant tarpšakinės organizacijos veiklą;

d) jie susiję su kainų ar kvotų nustatymu; d) jie susiję su įpareigojimų taikyti 
nustatytą kainą ar kiekį;

e) dėl jų gali atsirasti diskriminacija arba 
būti panaikinta konkurencija didelės 
atitinkamų produktų dalies,

e) dėl jų gali atsirasti diskriminacija arba 
būti panaikinta konkurencija didelės 
atitinkamų produktų dalies

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti BRO taisyklių, susijusių su tarptautinių organizacijų 
uždaviniais, ir konkurencijos teisės nuostatų, atitinkančių neseniai pateiktą ESTT išaiškinimą, 
ryšį. 210 straipsnis pakeistas siekiant numatyti galimybę netaikyti 101 straipsnio tarpšakinei 
veiklai, reikalingai pagal BRO nustatytiems tikslams įgyvendinti, suteikiant galimybę 
tarptautinėms organizacijoms prašyti Komisijos pateikti nuomonę. Kitai BRO reglamente 
nepatikslintai veiklai tebetaikoma dabartinė pranešimo tvarka.

Pakeitimas 593
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
210 straipsnio 5 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

26e) 210 straipsnio 5 dalis iš dalies 
keičiama taip:

5. Jei praėjus 2 dalies pirmos pastraipos b 
punkte nurodytam dviejų mėnesių 
laikotarpiui Komisija nustato, kad 
neįvykdytos 1 dalies taikymo sąlygos, ji, 
netaikydama 101 straipsnio 2 ar 3 dalyse 
nurodytos procedūros, priima sprendimą, 
kuriuo paskelbiama, kad atitinkamam 
susitarimui, sprendimui ar suderintiems 
veiksmams taikoma SESV 101 straipsnio 1 
dalis.

„5. Jei praėjus 2 dalies pirmos pastraipos b 
punkte nurodytam dviejų mėnesių 
laikotarpiui Komisija nustato, kad 
neįvykdytos 1 dalies taikymo sąlygos, ji, 
netaikydama 101 straipsnio 2 ar 3 dalyse 
nurodytos procedūros, priima sprendimą, 
kuriuo paskelbiama, kad ateityje
atitinkamam susitarimui, sprendimui ar 
suderintiems veiksmams bus taikoma 
SESV 101 straipsnio 1 dalis.

Tas Komisijos sprendimas taikomas ne 
anksčiau, nei apie jį pranešama atitinkamai 
tarpšakinei organizacijai, nebent ta 
tarpšakinė organizacija yra pateikusi 
neteisingą informaciją ar piktnaudžiavusi 1 
dalyje numatyta išimtimi.

Tas Komisijos sprendimas taikomas ne 
anksčiau, nei apie jį pranešama atitinkamai 
tarpšakinei organizacijai, nebent ta 
tarpšakinė organizacija yra pateikusi 
neteisingą informaciją ar piktnaudžiavusi 1 
ir 2 dalyse numatyta išimtimi.

“.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti BRO taisyklių, susijusių su tarptautinių organizacijų 
uždaviniais, ir konkurencijos teisės nuostatų, atitinkančių neseniai pateiktą ESTT išaiškinimą, 
ryšį. 210 straipsnis pakeistas siekiant numatyti galimybę netaikyti 101 straipsnio tarpšakinei 
veiklai, reikalingai pagal BRO nustatytiems tikslams įgyvendinti, suteikiant galimybę 
tarptautinėms organizacijoms prašyti Komisijos pateikti nuomonę. Kitai BRO reglamente 
nepatikslintai veiklai tebetaikoma dabartinė pranešimo tvarka.

Pakeitimas 594
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
210 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26e) IV dalies I skyriaus 210 a 
straipsnis papildomas:

„210a straipsnis

Pripažintų tarpšakinių organizacijų 
susitarimai ir suderinti veiksmai

1. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
101 straipsnio 1 dalis netaikoma pagal šio 
reglamento 157 straipsnį pripažintų 
tarpšakinių organizacijų susitarimams, 
sprendimams ir suderintiems veiksmams, 
reikalingiems 157 straipsnio 1 dalies c 
punkte ir, jei tai pieno ir pieno produktų 
sektorių pripažintos tarpšakinės 
organizacijos – 157 straipsnio 3 dalies c
punkte, o jeigu tai alyvuogių aliejaus, 
valgomųjų alyvuogių ir tabako sektorių 
pripažintos tarpšakinės organizacijos – šio 
reglamento 162 straipsnyje nurodytiems 
tikslams įgyvendinti.

Susitarimai, sprendimai ir suderinti 
veiksmai, atitinkantys šio straipsnio 1 
dalyje nurodytas sąlygas, taikomi 
nereikalaujant išankstinio sprendimo.

Tačiau pagal šio reglamento 157 straipsnį 
pripažintos tarpšakinės organizacijos gali 
prašyti Komisijos pateikti nuomonę dėl šių 
susitarimų, sprendimų ir suderintų 
veiksmų suderinamumo su Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 39 straipsnyje 
nurodytais tikslais.

Komisija prašymus pateikti nuomonę 
išnagrinėja nedelsdama ir pareiškėjui per 
keturis mėnesius nuo išsamaus prašymo 
gavimo dienos išsiunčia savo nuomonę. 
Komisija savo iniciatyva arba valstybei 
narei paprašius gali pakeisti nuomonės 
turinį, ypač tuo atveju, jeigu pareiškėjas 
pateikė netikslią informaciją arba 
nuomone piktnaudžiavo.

2. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
101 straipsnio 1 dalis netaikoma pagal šio 
reglamento 157 straipsnį pripažintų 
tarpšakinių organizacijų susitarimams, 
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sprendimams ir suderintiems veiksmams, 
kurie susiję su atskira 157 straipsnio 1 
dalies c punkte nurodyta veikla ir tikslais, 
o jeigu tai alyvuogių aliejaus, valgomųjų 
alyvuogių ir tabako sektorių pripažintos 
tarpšakinės organizacijos – šio 
reglamento 162 straipsnyje nurodyta 
veikla, kai:

a) apie susitarimus, sprendimus ir 
suderintus veiksmus buvo pranešta 
Komisijai; ir

b) per du mėnesius nuo visos reikiamos 
informacijos gavimo Komisija nenustato, 
kad tie susitarimai, sprendimai ar 
suderinti veiksmai yra nesuderinami su 
Sąjungos taisyklėmis.

Jei Komisija nustato, kad susitarimai, 
sprendimai ir suderinti veiksmai, nurodyti 
1 dalyje, yra nesuderinami su Sąjungos 
taisyklėmis, ji išdėsto savo išvadas 
netaikydama 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje 
nurodytos procedūros.

2 dalyje nurodyti susitarimai, sprendimai 
ir suderinti veiksmai įsigalioja, kai 
baigiasi 2 dalies pirmos pastraipos b 
punkte nurodytas dviejų mėnesių 
laikotarpis.

3. Susitarimai, sprendimai ir suderinti 
veiksmai bet kuriuo atveju yra 
nesuderinami su Sąjungos taisyklėmis, 
jeigu:

a) dėl jų Sąjungoje gali būti kuriuo nors 
būdu pasidalyta rinka;

b) jie gali turėti įtakos tinkamam rinkos 
organizavimui;

c) jie gali sukelti konkurencijos 
iškraipymus, kurie nėra būtini, kad būtų 
pasiekti BŽŪP tikslai, kurių siekiama 
vykdant tarpšakinės organizacijos veiklą;

d) jie susiję su kainų ar kvotų nustatymu;

e) dėl jų gali atsirasti diskriminacija arba 
būti panaikinta konkurencija didelės 
atitinkamų produktų dalies atžvilgiu.

Tas Komisijos sprendimas taikomas ne 



PE632.002v01-00 20/158 AM\1171815LT.docx

LT

anksčiau, nei apie jį pranešama 
atitinkamai tarpšakinei organizacijai, 
nebent ta tarpšakinė organizacija yra 
pateikusi neteisingą informaciją ar 
piktnaudžiavusi 1 dalyje numatyta 
išimtimi.

3. Jei praėjus 2 dalies pirmos pastraipos b 
punkte nurodytam dviejų mėnesių 
laikotarpiui Komisija nustato, kad 
neįvykdytos arba nebevykdomos 1 arba 2 
dalyje nurodytos taikymo sąlygos, ji, 
netaikydama 101 straipsnio 2 ar 3 dalyse
nurodytos procedūros, priima sprendimą, 
kuriuo paskelbiama, kad atitinkamam 
susitarimui, sprendimui ar suderintiems 
veiksmams taikoma Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1 dalis.

Jei sudaromas daugiametis susitarimas, 
pranešimas pirmaisiais susitarimo metais 
galioja ir vėlesniems susitarimo taikymo 
metams. Tačiau tokiu atveju Komisija bet 
kuriuo metu savo iniciatyva arba kitos 
valstybės narės prašymu gali paskelbti 
apie nustatytą neatitikimą.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama imtis arba pasiūlyti išplėsti nuo susitarimo dėl „Omnibus“ 
reglamento 209 straipsniui taikomą logiką, t. y. suteikti galimybę tarptautinėms 
organizacijoms gauti patvirtinimo raštą dėl pagal BRO nustatytų ir šioms organizacijoms 
pavestų užduočių. Tai atitiks Europos Parlamento poziciją skirtinguose pranešimuose dėl 
konkurencijos politikos, taip pat ESTT jurisprudenciją. Tačiau siūloma išlaikyti pranešimo 
apie užduotis, kurios nenustatytos pagal BRO, tvarką.

Pakeitimas 595
Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Albert Deß, Elsi Katainen, Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
214 a straipsnio įžanginė dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

26a) 214a straipsnio įžanginė dalis 
pakeičiama taip:

Komisijai suteikus leidimą, 2014–2020 m.
laikotarpiu Suomija gali ir toliau teikti 
nacionalinę paramą, kurią ji gamintojams 
paskyrė 2013 m. remdamasi 1994 m. 
Stojimo akto 141 straipsniu su sąlyga, kad:

„Komisijai suteikus leidimą, 2021–
2027 m. laikotarpiu Suomija gali ir toliau 
teikti nacionalinę paramą, kurią ji 
gamintojams paskyrė 2020 m. remdamasi 
Komisijos sprendimu Nr. C(2014) 510 su 
sąlyga, kad:

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=EN)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad tam tikruose konkrečiuose sektoriuose Pietų Suomijoje 
būtų tęsiama gamyba, t. y. taikoma pagalbos schema, pagrįsta Reglamento, nustatančio 
bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą, 214a straipsniu.

Pakeitimas 596
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
214 a straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

26a) 214 a straipsnis iš dalies keičiama 
taip:

Komisijai suteikus leidimą, 2014–2020 m. 
laikotarpiu Suomija gali ir toliau teikti 
nacionalinę paramą, kurią ji gamintojams 
paskyrė 2013 m. remdamasi 1994 m. 
Stojimo akto 141 straipsniu su sąlyga, kad:

„Komisijai suteikus leidimą, 2021–
2027 m. laikotarpiu Suomija gali ir toliau 
teikti nacionalinę paramą, kurią ji 
gamintojams paskyrė 2020 m. remdamasi 
Komisijos sprendimu c(2014) 510 su 
sąlyga, kad:

a) paramos pajamoms suma visą laikotarpį 
laipsniškai mažinama ir 2020 m. jos suma 
nėra didesnė nei 30 % 2013 m. suteiktos 

a) paramos pajamoms suma visą laikotarpį 
laipsniškai mažinama ir 
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paramos sumos; ir

b) prieš pasinaudojant šia galimybe, buvo 
visapusiškai pasinaudota atitinkamiems 
sektoriams skirtomis paramos schemomis 
pagal BŽŪP.

b) prieš pasinaudojant šia galimybe, buvo 
visapusiškai pasinaudota atitinkamiems 
sektoriams skirtomis paramos schemomis 
pagal BŽŪP.

Komisija priima savo leidimą netaikydama 
šio reglamento 229 straipsnio 2 arba 3 
dalyse nurodytos procedūros.

Komisija priima savo leidimą netaikydama 
šio reglamento 229 straipsnyje nurodytos 
procedūros.

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101).

Pagrindimas

Siekiant kai kuriuose Pietų Suomijos sektoriuose išlaikyti gamybą, kitą finansinį laikotarpį 
turi būti ir toliau taikoma BRO reglamento 214 a straipsniu grindžiama pagalbos schema.

Pakeitimas 597
Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Albert Deß, Elsi Katainen, Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
214 a straipsnio a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

26b) 214a straipsnio a punktas 
pakeičiamas taip:

a) paramos pajamoms suma visą laikotarpį 
laipsniškai mažinama ir 2020 m. jos suma 
nėra didesnė nei 30 % 2013 m. suteiktos 
paramos sumos; ir

„a) bendra paramos pajamoms suma visą 
laikotarpį laipsniškai mažinama;

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=EN)
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad tam tikruose konkrečiuose sektoriuose Pietų Suomijoje 
būtų tęsiama gamyba, t. y. taikoma pagalbos schema, pagrįsta Reglamento, nustatančio 
bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą, 214a straipsniu.

Pakeitimas 598
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 f punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
-I skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26f) V dalyje įterpiamas šis -I skyrius:

„-I SKYRIUS. Žemės ūkio produktų rinkų 
skaidrumas“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama į bendro BRO reglamento V dalį įtraukti naują skyrių, susijusį su 
žemės ūkio produktų rinkų skaidrumu. 

Pakeitimas 599
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 g punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
218 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26g) V antraštinės dalies -I skyriuje 
įterpiamas šis straipsnis:

„218 a straipsnis

Europos žemės ūkio produktų stebėsenos 
centras

1. Siekiant didinti skaidrumą žemės ūkio 
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maisto produktų tiekimo grandinėje, teikti 
informaciją apie ekonominės veiklos 
vykdytojų ir valstybės valdžios 
pasirinkimus bei sudaryti palankesnes 
sąlygas nustatyti ir registruoti rinkos 
pokyčius, Komisija įsteigia Europos žemės 
ūkio produktų stebėsenos centrą (toliau –
Stebėsenos centras).

2. Stebėsenos centras apima bent 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytus žemės ūkio 
sektorius:

a) grūdų;

b) cukraus, cukrinių runkelių ir 
cukranendrių;

c) alyvuogių aliejaus;

d) vaisių ir daržovių;

e) vyno;

f) pieno ir pieno produktų;

g) galvijienos;

h) kiaulienos;

i) avienos ir ožkienos;

j) paukštienos.

3. Stebėsenos centras renka statistinius 
duomenis ir informaciją, reikalingą 
rengiant analizes ir tyrimus, susijusius su:

a) gamyba ir tiekimu;

b) kainodaros mechanizmais ir, jei 
įmanoma, pelno maržomis visoje žemės 
ūkio maisto produktų tiekimo grandinėje 
Sąjungoje ir valstybėse narėse;

c) kainų pokyčių tendencijomis ir, jei 
įmanoma, pelno maržomis visoje maisto 
tiekimo grandinėje Sąjungoje ir valstybėse 
narėse, taip pat visuose žemės ūkio ir 
žemės ūkio maisto produktų sektoriuose;

d) trumpalaikėmis ir vidutinio laikotarpio 
rinkos pokyčių prognozėmis;

e) žemės ūkio produktų importo ir 
eksporto pokyčiais, ypač tarifinių kvotų 
žemės ūkio produktų importui Sąjungos 
teritorijoje taikymu.
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Kiekvienais metais Stebėsenos centras 
parengia ataskaitą, apimančią pirmoje 
pastraipoje nurodytus elementus, ir ją 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

4. Valstybės narės renka 3 dalyje nurodytą 
informaciją iš žemės ūkio produktų 
perdirbimo įmonių arba kitų veiklos 
vykdytojų, dalyvaujančių žemės ūkio 
produktų prekyboje, ir ją pateikia 
Stebėsenos centrui.

Tokia informacija laikoma konfidencialia 
ir Stebėsenos centras užtikrina, kad 
skirtingų ekonominės veiklos vykdytojų 
konkrečiai taikomos kainos arba jų
pavadinimai nebūtų paviešinti.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatoma pranešimo ir ataskaitų 
teikimo sistema, siekiant taikyti šią dalį. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
229 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama į BRO reglamentą įtraukti Žemės ūkio produktų rinkų stebėsenos 
centrą remiantis nuo 2012 m. įsteigtų skirtingų sektorių stebėsenos centrų darbu, siekiant 
didinti skaidrumą žemės ūkio maisto produktų tiekimo grandinėje, teikti informaciją apie 
ekonominės veiklos vykdytojų ir valstybės valdžios pasirinkimus bei sudaryti palankesnes 
sąlygas nustatyti ir registruoti rinkos pokyčius.

Pakeitimas 600
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 h punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
218 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26h) į V dalies I skyriaus 1 skirsnį 
įterpiamas šis straipsnis:



PE632.002v01-00 26/158 AM\1171815LT.docx

LT

„218 b straipsnis

Išankstinio perspėjimo apie rinkų 
sutrikdymą mechanizmas

Pagal 218 a straipsnį įsteigtas Stebėsenos 
centras nustato išankstinio perspėjimo 
mechanizmą ir praneša Komisija, 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie 
rinkų sutrikdymo pavojų, pirmiausia dėl 
didelio kainų kilimo arba mažėjimo 
vidaus arba išorės rinkose arba dėl kitų 
panašų poveikį turinčių įvykių ir 
aplinkybių.

Toks pranešimo būdas nurodytas 
rekomendacijoje dėl atsako, siekiant 
užkirsti kelią tokiam pavojui arba 
prireikus konkrečiai ir veiksmingai spręsti 
esamą rinkų sutrikdymo problemą.

Per trisdešimt dienų nuo pranešimo iš 
Stebėsenos centro gavimo, Komisija turi 
nurodyti Europos Parlamentui ir Tarybai 
atitinkamas priemones, kurių imamasi 
pagal šį reglamentą, siekiant įveikti tokį 
rinkos sutrikdymą arba pagrįsti, kodėl 
tokių priemonių nesiimama.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pasiūlyti Europos žemės ūkio produktų rinkų stebėsenos centrui 
nustatyti išankstinio perspėjimo mechanizmą, skirtą pranešti Komisijai, Europos Parlamentui 
ir Tarybai apie rinkų sutrikdymo pavojų, pirmiausia dėl didelio kainų kilimo arba mažėjimo 
vidaus arba išorės rinkose arba dėl kitų panašų poveikį turinčių įvykių ir aplinkybių. Siūloma 
nustatyti trisdešimties dienų terminą, per kurį Europos Komisija, gavusi tokį pranešimą, 
turėtų pateikti atsakymą teisės aktų leidėjams.

Pakeitimas 601
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 f punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
219 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

26f) 219 straipsnio 1 dalies ketvirta 
pastraipa iš dalies keičiama taip:

Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, ir 
tokiam laikui, kuris būtinas, kad būtų 
išspręsta rinkos sutrikdymo problema arba 
pašalintas jos pavojus, galima išplėsti arba 
pakeisti kitų šiame reglamente numatytų 
priemonių taikymo sritį, trukmę ar kitus 
aspektus, numatyti eksporto 
grąžinamąsias išmokas arba visiškai ar iš 
dalies sustabdyti importo muitų taikymą, 
įskaitant, jei reikia, tam tikriems kiekiams 
ar laikotarpiams.

„Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, 
ir tokiam laikui, kuris būtinas, kad būtų 
išspręsta rinkos sutrikdymo problema arba 
pašalintas jos pavojus, galima išplėsti arba 
pakeisti kitų šiame reglamente numatytų 
priemonių ir kitų reglamento „Strateginiai 
planai“ III skyriaus 39–63 straipsniuose 
numatytų priemonių taikymo sritį, trukmę 
ar kitus aspektus, stiprinti importo 
kontrolę, visiškai ar iš dalies sumažinti
arba padidinti importo muitų taikymą, 
įskaitant, jei reikia, tam tikriems kiekiams 
ar laikotarpiams. Šios priemonės taip pat 
gali būti susijusios su vaisių ir daržovių 
įvežimo sistemos koregavimu, atveriant 
kelią konsultacijoms su į Europos 
Sąjungą eksportuojančiomis trečiosiomis 
šalimis. Pagaliau šiomis priemonėmis 
galima nustatyti finansinę paramą už 
savanorišką įsipareigojimą sumažinti 
gamybą.

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543601391583&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101).

Pagrindimas

Komisija panaikino eksporto subsidijas, todėl reikia panaikinti nuorodą į jas 219 straipsnyje. 
Priemonės taip pat apima visas krizių prevencijos ir valdymo priemones, įtrauktas į 
strateginių planų sektorines intervencines priemones, skirtas vynui, vaisiams ir daržovėms. 
Taip pat reikia nurodyti galimybę sumažinti arba padidinti importo muitų taikymą panaikinus 
eksporto subsidijas. Pagaliau šiomis priemonėmis gali būti finansuojamas gamybos 
sumažinimas.

Pakeitimas 602
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
219 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

26c) 219 straipsnio 1 dalies ketvirta 
pastraipa pakeičiama taip:

Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, ir 
tokiam laikui, kuris būtinas, kad būtų 
išspręsta rinkos sutrikdymo problema arba 
pašalintas jos pavojus, galima išplėsti arba 
pakeisti kitų šiame reglamente numatytų 
priemonių taikymo sritį, trukmę ar kitus 
aspektus, numatyti eksporto 
grąžinamąsias išmokas arba visiškai ar iš 
dalies sustabdyti importo muitų taikymą, 
įskaitant, jei reikia, tam tikriems kiekiams 
ar laikotarpiams.

„Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, 
ir tokiam laikui, kuris būtinas, kad būtų 
išspręsta rinkos sutrikdymo problema arba 
pašalintas jos pavojus, galima išplėsti arba 
pakeisti kitų šiame reglamente numatytų 
priemonių taikymo sritį, trukmę ar kitus 
aspektus arba visiškai ar iš dalies 
sustabdyti importo muitų taikymą, 
įskaitant, jei reikia, tam tikriems kiekiams 
ar laikotarpiams.

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Tekste išbraukiama nuoroda į eksporto grąžinamąsias išmokas.

Pakeitimas 603
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
219 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

26b) 219 straipsnio 1 dalies ketvirta 
pastraipa pakeičiama taip:

Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, ir „Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, 
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tokiam laikui, kuris būtinas, kad būtų 
išspręsta rinkos sutrikdymo problema arba 
pašalintas jos pavojus, galima išplėsti arba 
pakeisti kitų šiame reglamente numatytų 
priemonių taikymo sritį, trukmę ar kitus 
aspektus, numatyti eksporto 
grąžinamąsias išmokas arba visiškai ar iš 
dalies sustabdyti importo muitų taikymą, 
įskaitant, jei reikia, tam tikriems kiekiams 
ar laikotarpiams.

ir tokiam laikui, kuris būtinas, kad būtų 
išspręsta rinkos sutrikdymo problema arba 
pašalintas jos pavojus, galima išplėsti arba 
pakeisti kitų šiame reglamente numatytų 
priemonių taikymo sritį, trukmę ar kitus 
aspektus, didinti importo kontrolę, mažinti 
arba didinti importo muitus arba visiškai 
ar iš dalies sustabdyti importo muitų 
taikymą, įskaitant, jei reikia, tam tikriems 
kiekiams ar laikotarpiams. Jos taip pat gali 
būti susijusios su vaisių ir daržovių 
importo kainų rinkodaros pritaikymu 
siekiant ją suderinti su trečiosiomis 
šalimis, prekes eksportuojančiomis į 
Sąjungą.

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=en)

Pagrindimas

Kadangi Komisija išbraukė 196–204 straipsnius dėl eksporto subsidijų, reikia panaikinti 
nuorodą į jas 219 straipsnyje. Todėl, siekiant subalansuoti priemones, kurių dera imtis, kai 
dėl disbalanso vidaus kainos auga arba krenta, reikia padaryti nuorodą į galimybę padidinti 
arba sumažinti muitus, o ne vien sustabdyti jų taikymą, ir sustiprinti importo kontrolę.

Pakeitimas 604
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 27 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
219 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

27a) 219 straipsnio 1 dalies ketvirta 
pastraipa pakeičiama taip:

Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, ir 
tokiam laikui, kuris būtinas, kad būtų 
išspręsta rinkos sutrikdymo problema arba 
pašalintas jos pavojus, galima išplėsti arba 
pakeisti kitų šiame reglamente numatytų 

„Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, 
ir tokiam laikui, kuris būtinas, kad būtų 
išspręsta rinkos sutrikdymo problema arba 
pašalintas jos pavojus, galima išplėsti arba 
pakeisti kitų šiame reglamente numatytų 
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priemonių taikymo sritį, trukmę ar kitus 
aspektus, numatyti eksporto grąžinamąsias 
išmokas arba visiškai ar iš dalies sustabdyti 
importo muitų taikymą, įskaitant, jei reikia, 
tam tikriems kiekiams ar laikotarpiams.

priemonių ir kitų reglamento (ES) 
[Reglamentas dėl BŽŪP strateginio 
plano] III skyriaus 39–63 straipsniuose 
numatytų priemonių taikymo sritį, trukmę 
ar kitus aspektus, stiprinti importo 
kontrolę, visiškai ar iš dalies sumažinti
arba padidinti importo muitų taikymą, 
įskaitant, jei reikia, tam tikriems kiekiams 
ar laikotarpiams. Pagaliau šiomis 
priemonėmis galima pirmiausia numatyti 
finansinę paramą už savanorišką 
įsipareigojimą sumažinti gamybą.

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=LT).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti į strateginius planus įtrauktus pakeitimus (sektorinių 
programų perkėlimas) ir įtraukiama nuoroda į savanorišką gamybos įsipareigojimą.

Pakeitimas 605
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 a dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
219 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a. 219 straipsnis papildomas šia 
nauja 1a dalimi:

„1a. Komisija, remdamasi naujausiais 
objektyviais duomenimis, nustato 
kiekvienam sektoriui ar produktų rūšiai 
skirtą atskaitos tašką, pagal kurį siekiama 
įvertinti kiekvieno jų rinkos sutrikdymą.“;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
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20180101&qid=1543573613250&from=LT)

Pagrindimas

Tam, kad žemės ūkio sektorius būtų atsparus vis didesniam kainų svyravimui, platesniam 
prekybos liberalizavimui, naujoms aplinkosaugos problemoms ir ES socialiniams 
reikalavimams, rinkos sutrikdymai turi būti vertinami remiantis objektyviais bei skaidriais 
duomenimis, taip pat priemonės, kurias turi priimti Europos Komisija, ir, prireikus, krizių 
rezervo lėšos turi būti pradedamos taikyti ir naudoti ir naudojamos remiantis šiais 
objektyviais kriterijais.

Pakeitimas 606
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 a dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
219 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a. 219 straipsnis papildomas šia 
nauja dalimi:

„Taikant 1 dalį, jeigu 18a straipsnyje 
nurodytame stebėjimo centre nustatoma, 
kad kaina yra mažesnė už vienetui 
tenkančias vidutines gamybos sąnaudas, 
todėl kyla pavojus ūkių gyvybingumui, 
Europos Komisija parengia išimtines 
paramos gamintojams priemones, 
galinčias apimti tiesioginę paramą, 
produkcijos pritaikymo programas 
ir (arba) rinkų intervencines priemones. 
Bet kuriuo atveju nustatoma tvarka, pagal 
kurią veiksmai įgyvendinami greitai ir 
užtikrinama, kad rinkų sutrikdymas 
nesitęstų ilgai.“;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=LT)
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Pagrindimas

Reikia numatyti priemones, kaip greitai reaguoti į rinkos krizes, remiantis Europos rinkos 
stebėjimo centru, siūlomu naujame 18a straipsnyje.

Pakeitimas 607
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 28 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
219 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a) Įterpiamas šis straipsnis:

„

10 straipsnis 11 straipsnis 219a straipsnis

Kiekio mažinimo schema

1. Didelio rinkos pusiausvyros sutrikimo 
laikotarpiu Komisija gali nuspręsti teikti 
paramą 1 straipsnio 2 dalyje nustatyto 
konkretaus sektoriaus gamintojams, kurie
nustatytą laikotarpį savanoriškai mažina 
savo gamybą, palyginti su tuo pačiu 
ankstesnių metų laikotarpiu (bazinis 
laikotarpis). Jeigu būtina, mažinimo 
laikotarpis gali būti pratęstas.

2. Mažinimo laikotarpiu kiekvienas 
gamintojas, kuris tiekia didesnį kiekį, 
palyginti su kiekiu, tiektu baziniu 
laikotarpiu, moka atsakomybės už rinką 
mokestį, kurio dydis nustatomas 
atsižvelgiant į jo perteklinio tiekimo 
mastą.

3. Šiuo atžvilgiu Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomi šie dalykai:

a) didžiausią tiekimo kiekis, kuris turi būti 
mažinamas ES lygmeniu pagal mažinimo 
schemą;
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b) mažinimo laikotarpio trukmė;

c) paramos suma, kuri mokama 
gamintojams, mažinantiems savo 
gamybos apimtis per mažinimo laikotarpį, 
ir šios paramos finansavimo tvarka;

d) mažinimo laikotarpiu savo gamybos 
apimtis didinantiems gamintojams 
taikomo atsakomybės už rinką mokesčio 
dydis;

e) tinkamumo kriterijai, taikomis 
gamintojams, kurie kreipiasi dėl paramos 
pagal mažinimo schemą;

f) specialios schemos įgyvendinimo 
sąlygos.“;

Or. en

Pakeitimas 608
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
220 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a) Įterpiamas naujas straipsnis

„Gamybos mažinimo sistema

Didelio rinkos sutrikdymo atveju ir jeigu 
tai įmanoma atsižvelgiant į gamybos 
metodus, Komisija pagal 227 straipsnį yra 
įgaliota priimti deleguotuosius aktus dėl 
paramos teikimo 1 straipsnio 2 dalyje 
tiksliai įvardyto sektoriaus gamintojams, 
kurie per apibrėžtą laikotarpį sumažina 
savo tiekimo mastą, palyginti su tuo pačiu 
praėjusių metų laikotarpiu, Europos 
lygmeniu.

Parama teikiama laikantis principo, kad 
gamintojai teiktų paraišką toje valstybėje 
narėje, kurioje jie yra įsisteigę, naudojant 
atitinkamos valstybės narės nurodytą 
metodą, tačiau ji turi būti prieinama 
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visoms valstybėms narėms. Valstybės 
narės gali nuspręsti, kad paraišką dėl 
paramos gamybos mažinimui gamintojų 
vardu turi pateikti pripažintos 
organizacijos arba pagal nacionalinę teisę 
įsteigti kooperatyvai. Šiuo atveju valstybės 
narės užtikrina, kad parama visiškai 
perduodama gamintojams, kurie 
veiksmingai sumažino savo tiekimą.

Jeigu paramos neužtenka rinkos 
pusiausvyrai atkurti, Komisija yra įgaliota 
visiems gamintojams visose valstybėse 
narėse nustatyti pareigą sumažinti 
gamybos mastą.

Siekiant užtikrinti, kad ši schema būtų 
veiksmingai ir tinkamai įgyvendinta, 
Komisija pagal 227 straipsnį yra įgaliota 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustato:

a) didžiausią bendrą tiekimo apimtį arba 
kiekį, kuris turi būti mažinamas Sąjungos 
lygmeniu pagal mažinimo schemą;

b) mažinimo laikotarpio trukmę ir, jei 
reikia, jo pratęsimą;

c) paramos sumą pagal sumažintą apimtį 
arba kiekį ir jos finansavimo struktūrą;

d) pareiškėjų, kurie atitinka paramos 
gavimo reikalavimus, ir priimtinų 
paramos paraiškų kriterijai;

e) konkrečias šios schemos įgyvendinimo 
sąlygas.“;

Or. en

Pakeitimas 609
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
220 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a) 220 straipsnis (naujas)

1. Didelio rinkos pusiausvyros 
sutrikimo laikotarpiu Komisija gali teikti 
finansinę kompensaciją gamintojams 1 
straipsnio 2 dalyje nustatytuose 
sektoriuose, kurie nustatytą laikotarpį 
savanoriškai mažina savo gamybą, 
palyginti su tuo pačiu ankstesnių metų 
laikotarpiu.

2. Kiekvienas gamintojas, kuris tiekia 
didesnį kiekį, palyginti su kiekiu, tiektu 
baziniu laikotarpiu, moka atsakomybės už 
rinką mokestį, kurio dydis nustatomas 
atsižvelgiant į jo perteklinio tiekimo 
mastą.

3. Kad tai būtų įmanoma, Komisija 
priima deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomi šie dalykai:

a) didžiausias tiekimo kiekis, kuris turi 
būti mažinamas ES lygmeniu pagal 
mažinimo schemą;

b) mažinimo laikotarpio trukmė;

c) suma, mokėtina gamintojams, 
kurie mažina savo gamybos apimtis, taip 
pat išsami informacija apie priemonių 
finansavimą;

d) mažinimo laikotarpiu savo tiekimo 
apimtį didinantiems gamintojams taikomo 
atsakomybės už rinką mokesčio dydis ir 
kriterijai, kuriuos gamintojai turi įvykdyti, 
kad galėtų gauti mažinimo premiją, taip 
pat pateiktų paraiškų patvirtinimo 
kriterijai;

f) konkrečios šios programos 
įgyvendinimo sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 610
Clara Eugenia Aguilera García
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 e punktas (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
V dalies I skyriaus 4 skirsnio antraštė

Dabartinis tekstas Pakeitimas

26e) V dalies I skyriaus 4 skirsnio 
antraštė iš dalies keičiama taip:

Susitarimai ir sprendimai didelių rinkų 
pusiausvyros sutrikimų laikotarpiais

„Susitarimai ir sprendimai didelių rinkų 
pusiausvyros sutrikimų laikotarpiais, 
siekiant užkirsti kelią rinkų trikdymui“;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1544449960291&from=LT)

Pakeitimas 611
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 c dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
222 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26c. 222 straipsnio 1 dalis iš dalies 
keičiama taip:

„1. Siekiant užkirsti kelią rinkų trikdymui, 
kaip nustatyta 219 straipsnyje, ir didelio 
rinkos pusiausvyros sutrikimo 
laikotarpiais Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kad SESV 101 
straipsnio 1 dalis nebūtų taikoma bet 
kuriam iš šio reglamento 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytam sektoriui priklausančių 
ūkininkų, ūkininkų asociacijų ar jų 
asociacijų, pripažintų gamintojų 
organizacijų, jų asociacijų ir pripažintų 
tarpšakinių organizacijų susitarimams ir 
sprendimams, jeigu tokiais susitarimais ir 
sprendimais nekenkiama tinkamam 



AM\1171815LT.docx 37/158 PE632.002v01-00

LT

vidaus rinkos veikimui, jais siekiama tik 
stabilizuoti atitinkamą sektorių ir jie 
patenka į vieną ar kelias iš šių 
kategorijų:“;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1543573613250&from=LT)

Pagrindimas

Reikia nustatyti, kad siekdama užkirsti kelią krizei Komisija išimtines priemones gali taikyti 
ne tik tada, kai kyla rimtas didelių rinkos krizių pavojus, ir ne tik tada, kai tokia krizė kilo. 
Kita vertus, atsižvelgiant į ribotą Sąjungos biudžetą reikėtų suteikti galimybę taikant 
priemonę išplėsti taisyklės taikymą, kad sektoriaus subjektai galėtų finansuoti nurodytas 
priemones ir visi sektoriaus veiklos vykdytojai prisidėtų padengiant priemonių, kuriomis 
siekiama daryti visiems naudingą poveikį rinkai, išlaidas.

Pakeitimas 612
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 d dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
222 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26d. 222 straipsnis papildomas šia 1a 
dalimi:

„2. Susitarimų ir sprendimų, kuriuos 
pagal 1 dalį priima pripažintos gamintojų 
organizacijos, jų asociacijos ar 
pripažintos tarpšakinės organizacijos, 
taikymas gali būti išplėstas valstybės narės 
nustatytomis sąlygomis, kaip nurodyta 
164 straipsnyje, ir šiuose susitarimuose 
neturi būti nustatytas kuris nors šio 
straipsnio 4 dalyje nurodytas tikslas.“;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1543573613250&from=LT)
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Pagrindimas

Siūloma įtraukti nuostatą, kad gamintojų organizacijos, jų asociacijos ir tarpšakinės 
organizacijos gali išplėsti susitarimų, pasiektų taikant 222 straipsnį, nuostatos taikymą 
didelių krizių atvejais.

Pakeitimas 613
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 26 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
222 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26c) 222 straipsnis papildomas šia 
3a dalimi:

„3a. Jei Komisija suteikė leidimą 
sudaryti šio straipsnio 1 dalyje nurodytus 
susitarimus ir priimti sprendimus, 
atitinkama valstybė narė ūkininkų, 
ūkininkų asociacijų arba tokių asociacijų 
arba pripažintų gamintojų organizacijų, 
pripažintų gamintojų organizacijų 
asociacijų ir pripažintų tarpšakinių 
organizacijų, dalyvaujančių tokiuose 
susitarimuose ir sprendimuose, prašymu 
gali juos nustatyti kaip privalomus kitiems 
veiklos vykdytojams, veikiantiems 
atitinkamoje geografinėje vietovėje, ar tai 
būtų atskiri veiklos vykdytojai, ar jų 
grupės. Platesnis taisyklių taikymas negali 
viršyti 3 dalyje nurodyto laikotarpio.“;

Or. en

Pakeitimas 614
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 27 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27) 225 straipsnio a–d punktai 
išbraukiami;

27) 225 straipsnio a, c ir d punktai 
išbraukiami;

Or. en

Pagrindimas

Pieno rinkai vis dar reikalinga stebėsena, ir ataskaitų teikimo reikalavimai neturėtų būti 
išbraukti.

Pakeitimas 615
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 27 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
225 straipsnio a – d punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27. 225 straipsnio a–d punktai 
išbraukiami;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Siūloma ir toliau teikti Europos Komisijos periodines ataskaitas.

Pakeitimas 616
Thomas Waitz
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 27 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
225 straipsnio b punktas
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

27a) 225 straipsnio b punktas 
pakeičiamas taip:

b) ne vėliau kaip 2014 m. birželio 30 d. ir 
ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. –
dėl pieno ir pieno produktų sektoriaus 
rinkos padėties raidos, ypatingą dėmesį 
skiriant 148–151 straipsnių, 152 straipsnio 
3 dalies ir 157 straipsnio 3 dalies taikymui, 
ypač įvertinant poveikį pieno gamintojams 
ir pieno gamybai nepalankiuose 
ūkininkauti regionuose siejant jį su bendru 
tikslu – palaikyti gamybą tokiuose 
regionuose, taip pat nurodant galimas 
paskatas ūkininkams sudaryti bendros 
gamybos susitarimus, taip pat visus kitus 
atitinkamus pasiūlymus;

„b) kas ketverius metus ir pirmą kartą
ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. – dėl 
pieno ir pieno produktų sektoriaus rinkos 
padėties raidos, ypatingą dėmesį skiriant 
148–151 straipsnių, 152 straipsnio 3 dalies 
ir 157 straipsnio 3 dalies taikymui, ypač 
įvertinant poveikį pieno gamintojams ir 
pieno gamybai nepalankiuose ūkininkauti 
regionuose siejant jį su bendru tikslu –
palaikyti gamybą tokiuose regionuose, taip 
pat nurodant galimas paskatas ūkininkams 
sudaryti bendros gamybos susitarimus, taip 
pat visus kitus atitinkamus pasiūlymus;

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Pieno rinkai vis dar reikalinga stebėsena, ir ataskaitų teikimo reikalavimai turėtų būti 
atnaujinti.

Pakeitimas 617
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 27 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
225 straipsnio f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27b) 225 straipsnis papildomas šiuo 
punktu:
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„

fa) iki 2020 m. gruodžio 31 d. – dėl 
alkoholinių gėrimų pramonės 
savireguliavimo pasiūlymų, susijusių su 
visų alkoholinių gėrimų sudedamųjų 
dalių ženklinimu ir teiginiu apie 
maistingumą, vertinimo, prie kurio 
pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto, kuriuo 
nustatomos taisyklės dėl visų alkoholinių 
gėrimų sudedamųjų dalių sąrašo ir 
teiginio apie maistingumą, prireikus 
taikant išimtis labai smulkiems 
gamintojams.

“;

Or. en

Pakeitimas 618
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 27 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
225 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

27b) 225 straipsnis pakeičiamas taip:

Komisija teikia ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai:

„Komisija teikia ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai:

a) kas trejus metus ir pirmą kartą ne vėliau 
kaip 2016 m. gruodžio 21 d. – dėl 
priemonių, susijusių su bitininkystės 
sektoriumi, kaip išdėstyta 55, 56 ir 57 
straipsniuose, įgyvendinimo, įskaitant 
naujausius pokyčius avilių identifikavimo 
sistemų srityje;

a) kas trejus metus ir pirmą kartą ne vėliau 
kaip 2016 m. gruodžio 21 d. – dėl 
priemonių, susijusių su bitininkystės 
sektoriumi, kaip išdėstyta 55, 56 ir 57 
straipsniuose, įgyvendinimo, įskaitant 
naujausius pokyčius avilių identifikavimo 
sistemų srityje;

b) ne vėliau kaip 2014 m. birželio 30 d. ir
ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. – dėl 
pieno ir pieno produktų sektoriaus rinkos 
padėties raidos, ypatingą dėmesį skiriant 
148–151 straipsnių, 152 straipsnio 3 dalies 
ir 157 straipsnio 3 dalies taikymui, ypač 
įvertinant poveikį pieno gamintojams ir 

b) ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. –
dėl pieno ir pieno produktų sektoriaus 
rinkos padėties raidos, ypatingą dėmesį 
skiriant 148–151 straipsnių, 152 straipsnio 
3 dalies ir 157 straipsnio 3 dalies taikymui, 
ypač įvertinant poveikį pieno gamintojams 
ir pieno gamybai nepalankiuose 
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pieno gamybai nepalankiuose ūkininkauti 
regionuose siejant jį su bendru tikslu –
palaikyti gamybą tokiuose regionuose, taip 
pat nurodant galimas paskatas ūkininkams 
sudaryti bendros gamybos susitarimus, taip 
pat visus kitus atitinkamus pasiūlymus;

ūkininkauti regionuose siejant jį su bendru 
tikslu – palaikyti gamybą tokiuose 
regionuose, taip pat nurodant galimas 
paskatas ūkininkams sudaryti bendros 
gamybos susitarimus, taip pat visus kitus 
atitinkamus pasiūlymus;

c) ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. –
dėl galimybės išplėsti mokyklų programų 
apimtį, įtraukiant į jas alyvuogių aliejų ir 
valgomąsias alyvuoges;

ba) ne vėliau kaip 2019 m. birželio 30 d. –
dėl Komisijos strateginio plano, kaip kuo 
geriau pasiremti šio reglamento 
nuostatomis, siekiant išvengti vidinių 
žemės ūkio rinkų krizių, kurios gali kilti 
po Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš 
Europos Sąjungos, ir jas suvaldyti;

d) ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. –
dėl konkurencijos taisyklių taikymo žemės 
ūkio sektoriui visose valstybėse narėse, 
visų pirma dėl 209 ir 210, taip pat 169, 
170 ir 171 straipsnių taikymo 
atitinkamuose sektoriuose;

c) ne vėliau kaip 2023 m. liepos 31 d. – dėl 
23a straipsnio 2 dalyje nurodytų pagalbos 
skyrimo kriterijų taikymo;

e) ne vėliau kaip 2023 m. liepos 31 d. – dėl 
23a straipsnio 2 dalyje nurodytų pagalbos 
skyrimo kriterijų taikymo;

d) ne vėliau kaip 2023 m. liepos 31 d. – dėl 
23a straipsnio 4 dalyje nurodytų perkėlimų 
poveikio mokykloms skirtos programos 
veiksmingumui, kai paskirstomi 
mokykloms skirti vaisiai ir daržovės ir 
mokykloms skirtas pienas.

f) ne vėliau kaip 2023 m. liepos 31 d. – dėl 
23a straipsnio 4 dalyje nurodytų perkėlimų 
poveikio mokykloms skirtos programos 
veiksmingumui, kai paskirstomi 
mokykloms skirti vaisiai ir daržovės ir 
mokykloms skirtas pienas.

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=en)

Pakeitimas 619
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 27 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a) 225 straipsnis papildomas da 
punktu:

„da) ne vėliau kaip 2019 m. birželio 
30 d. – dėl Komisijos strateginio plano, 
kaip kuo geriau pasiremti reglamento 
nuostatomis, siekiant išvengti vidinių 
žemės ūkio rinkų krizių, kurios gali kilti 
po Jungtinės Karalystės pasitraukimo, ir 
jas suvaldyti.“;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo straipsniu Komisija raginama teikti ataskaitas su reglamento taikymu susijusiomis 
temomis. Atsižvelgiant į tai, kad Komisija silpnai veikia vertindama BŽŪP pirmąjį ramstį ir 
atsižvelgiant į „Brexit’o“ perspektyvą, svarbu, kad Komisija pateiktų pasiūlymą dėl krizių 
prevencijos ir valdymo strategijos iškart po to, kai bus aprašyti pagrindiniai „Brexit’o“ 
scenarijai.

Pakeitimas 620
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 28 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
226 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28) V dalies III skyrius, apimantis 226 
straipsnį, išbraukiamas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Negaliu pritarti krizių rezervo perkėlimui iš Reglamento, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų 
organizavimą, į Reglamentą dėl BŽŪP strateginių planų. Geriau įtraukti taisykles dėl krizių 
rezervo, rinkos intervencinių priemonių ir privataus saugojimo pagalbos į Reglamentą, 
nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą.
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Pakeitimas 621
Tomáš Zdechovský
Biudžeto kontrolės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 28 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
226 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a) Pridedamas toks straipsnis:

„226a straipsnis

Veiklos rezultatų planas

1. Komisija parengia sistemą, kuria 
remiantis įgyvendinimo laikotarpiu būtų 
galima teikti duomenis apie krizių 
valdymo plano veiklos rezultatus, jų 
stebėjimą ir vertinimą.

2. Į veiklos rezultatų užtikrinimo sistemą 
įtraukiami šie elementai:

a) bendrų sąlygų, įgyvendinimo, rezultatų
ir poveikio rodiklių, kurie bus naudojami 
kaip stebėjimo, vertinimo ir metinių 
veiklos rezultatų ataskaitų teikimo 
pagrindas, rinkinys;

b) siektinos reikšmės ir metinės tarpinės 
reikšmės, naudojant rezultato rodiklius 
susietos su atitinkamais konkrečiais 
tikslais;

c) duomenų rinkimas, saugojimas ir 
perdavimas;

d) kiekvieno per metus paveikto produkto 
krizių valdymo plano rezultatų metinės 
ataskaitos;

e) viso EŽŪGF naudojimo veiksmingumo 
rezervų priemonės.

3. Veiklos rezultatų užtikrinimo sistema 
siekiama:

a) įvertinti BŽŪP poveikį, veiksmingumą, 
efektyvumą, aktualumą, darną ir 
Sąjungos pridėtinę vertę;
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b) teikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
Komisijai suteiktų įgaliojimų krizių 
prevencijos ir valdymo srityje 
įgyvendinimo ataskaitas;

c) atsisakyti dabartinių EŽŪGF biudžeto 
lėšų panaudojimo principų;

d) sukurti neciklišką žemės ūkio rinkų ir 
ūkininkų pajamų valdymo modelį, pagal 
kurį žemės ūkio sektorių reguliavimo 
institucija, t. y. Komisija, optimizuotų 
viešųjų lėšų panaudojimą, atsižvelgdama į 
ekonomikos ciklus, klimato pokyčius ir 
geopolitinę įtampą.“;

Or. en

Pagrindimas

Apibendrintai perteikiami Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų 91 ir 113 straipsniai, 
pagal kuriuos valstybės narės privalo pateikti ir pagrįsti savo sprendimus Komisijai. Komisija 
turėtų apibrėžti savo kovos su krizėmis strategiją, kad galėtų atsiskaityti Parlamentui ir 
Tarybai. Išaiškinti savo strategiją yra būtina išankstinė sąlyga, kad valstybės narės galėtų 
nustatyti prioritetus.

Pakeitimas 622
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 28 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
1 priedo X dalies KN kodo aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a) į I priedo X dalies KN kodą 
įterpiamas naujas aa punktas:

„aa) 07096099 Kitos paprikos(Aitrioji 
paprika – Saldžioji paprika)“;

Or. fr

Pakeitimas 623
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 28 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
I priedo XXIII a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28b) į I priedą įterpiamas nauja XXIIIa 
dalis:

„Gyvūniniai produktai

01012100 – Grynaveisliai veisliniai arkliai

010221 – Grynaveisliai veisliniai galvijai 

01022110 – Grynaveisliai veisliniai 
galvijai (telyčios)

01022190 – Grynaveisliai veisliniai 
galvijai (išskyrus 01012110 ir 01012130)

01023100 – Grynaveisliai veisliniai 
buivolai

01029020 – Gyvi grynaveisliai veisliniai 
galvijai, išskyrus 010221 ir 01023100

01031000 – Gyvos grynaveislės veislinės 
kiaulės 

01041010 – Gyvos grynaveislės veislinės 
avys

01051111– Naminių paukščių dedeklių 
rūšių pirmos ir antros kartos vištelės

01051119 – Gallus domesticus rūšies 
naminių paukščių dedeklių rūšių pirmos 
ir antros kartos vištelės, išskyrus 
01051111

04071100 – Apvaisinti Gallus domesticus 
rūšies paukščių kiaušiniai, skirti 
inkubacijai (perinimui) 

040719 – Apvaisinti kiaušiniai, skirti 
inkubacijai (perinimui), išskyrus 
04071100

04071911 – Apvaisinti kalakutų ir žąsų 
kiaušiniai, skirti inkubacijai (perinimui)

04071919 – Apvaisinti paukščių 
kiaušiniai, skirti inkubacijai (perinimui), 
išskyrus Gallus domesticus rūšies 
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paukščių ir kalakutų arba žąsų kiaušinius

04071990 – Apvaisinti kiaušiniai, skirti 
inkubacijai (perinimui), išskyrus paukščių 
kiaušinius

05111000 – Galvijų sperma

05119985 – Gyvūniniai produktai, 
nenurodyti ar neįrašyti kitoje vietoje, 
išskyrus 05111000 (pirmiausia, žinduolių 
sperma, išskyrus bulius, žinduolių 
kiaušinėlius ir embrionus)“;

Or. fr

Pakeitimas 624
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 29 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
II priedo IX dalies 2a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a) II priedo IX dalis papildoma tokiu 
punktu:

„2a) bičių vaškas – medžiaga, išgaunama 
tiktai iš Apis Mellifera veislės bičių 
darbininkių vaško liaukų sekreto ir 
naudojama bičių korių gamybai.“;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai kovoti su bičių produktų klastojimu, būtina nustatyti bičių vaško ES 
apibrėžtį.

Pakeitimas 625
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 29 a punktas (naujas)
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Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
II priedo IX dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a) į II priedo IX dalis papildoma 
tokiu punktu:

„2a. Bičių pienelis yra bičių darbininkių 
ryklės ir žandikaulių liaukų sekreto 
mišinys be jokių priedų. Šia medžiaga 
minta suaugusios bičių motinėlės ir jų 
lervos. Tai šviežias, grynas, natūralus ir 
neapdorotas produktas. Tai žaliavinis ir 
natūralus neperdirbtas (išskyrus 
filtravimą) maisto produktas be priedų. 
Bičių pienelio spalva, skonis ir cheminė 
sudėtis priklauso nuo maitinamų bičių 
absorbuoto ir perdirbto dviejų rūšių 
maisto bičių pienelio gamybos 
laikotarpiu:

1 rūšis Tik medumi, nektaru ir 
žiedadulkėmis maitintų bičių pienelis

2 rūšis Medumi, nektaru, žiedadulkėmis ir 
kitu pašaru (baltymai, angliavandeniai) 
maitintų bičių pienelis.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama papildyti pranešėjo siūlomą apibrėžtį, į ją įtraukiant ISO 12824 
standartą – vienintelį oficialų tekstą, kuriame tarptautiniu mastu apibrėžtas bičių pienelis.

Pakeitimas 626
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 29 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
II priedo IX dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a) II priedo IX dalis papildoma tokiu 
punktu:
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„2a) žiedadulkių granulės – naminių 
bičių (Apis mellifera) darbininkių 
surinktų žiedadulkių grūdai, suspausti 
prie užpakalinių kojelių naudojant medų 
ir (arba) nektarą ir bičių sekretą. Šis 
produktas, kuris yra spiečiaus baltymų 
šaltinis, yra natūralus, be priedų ir 
renkamas prie avilio lakos.“;

Or. en

Pakeitimas 627
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 29 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
II priedo IX dalies 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29b) II priedo IX dalis papildoma tokiu 
punktu:

„2b) bičių duonelė – medaus korio 
akutėse laikomi bičių suformuoti 
žiedadulkių granulių gumulėliai, kuriuos 
natūraliai apdorojus susidaro fermentai ir 
simbiotinė mikroflora. Ji yra bičių 
maitintojų naudojama perams maitinti. 
Joje negali būti jokių priedų, išskyrus 
vašką iš medaus korio akučių.“;

Or. en

Pakeitimas 628
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 29 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
II priedo IX dalies 2 b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29b) II priedo IX dalis papildoma tokiu 
punktu:

„2b) bičių pienelis – natūrali medžiaga, 
išgaunama iš Apis Mellifera veislės bičių 
darbininkių ryklės ir žandikaulių liaukų 
sekreto. Ši medžiaga daugiausia 
naudojama maitinti lervoms ir 
motinėlėms, tai šviežias, natūralus ir 
neapdorotas produktas. Jis negali būti 
ultrafiltruotas ir negali būti dedama jokių 
papildomų medžiagų.“;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai kovoti su bičių produktų klastojimu, būtina nustatyti bičių pienelio ES 
apibrėžtį.

Pakeitimas 629
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 29 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
II priedo IX dalies 2 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29c) II priedo IX dalis papildoma tokiu 
punktu:

„2c) propolis (pikis) – visiškai natūralios 
augalinės kilmės derva, Apis Mellifera 
veislės bičių darbininkių surenkama iš 
tam tikrų augalų, pridedant bičių 
sekrecijos produktų (daugiausia vaško ir 
seilių sekreto). Ši derva daugiausia 
naudojama aviliui apsaugoti.“;

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant veiksmingai kovoti su bičių produktų klastojimu, būtina nustatyti propolio ES 
apibrėžtį.

Pakeitimas 630
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 29 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
II priedo IX dalies 2 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29d) II priedo IX dalis papildoma tokiu 
punktu:

„2d) žiedadulkių granulės – Apis 
Mellifera veislės bičių darbininkių 
surinktų žiedadulkių gumulėliai, jų 
galinėmis kojelėmis suformuoti 
panaudojant medų ir (arba) nektarą bei 
bičių liaukų sekretą.“;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai kovoti su bičių produktų klastojimu, būtina nustatyti žiedadulkių 
granulių ES apibrėžtį.

Pakeitimas 631
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 29 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
II priedo IX dalies 2 e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29e) II priedo IX dalis papildoma tokiu 
punktu:

„2e) bičių duonelė – bičių korio akutėse 



PE632.002v01-00 52/158 AM\1171815LT.docx

LT

laikomi bičių suformuoti žiedadulkių 
gumulėliai, kuriuos natūraliai apdorojus 
susidaro fermentai ir simbiotinė 
mikroflora. Ji yra bičių maitintojų 
naudojama perams maitinti.“;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai kovoti su bičių produktų klastojimu, būtina nustatyti bičių duonelės ES 
apibrėžtį.

Pakeitimas 632
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 29 f punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
II priedo IX dalies 2 f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29f) II priedo IX dalis papildoma tokiu 
punktu:

„2f) bičių nuodai – bičių nuodų liaukos 
sekretas, bičių naudojamas siekiant 
apsiginti nuo avilio užpuolikų.“;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai kovoti su bičių produktų klastojimu, būtina nustatyti bičių nuodų ES 
apibrėžtį.

Pakeitimas 633
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 30 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) B dalyje išbraukiamas I skirsnis; Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Siūloma išlaikyti cukrinių runkelių cukraus kokybės standartus, būtinus atsižvelgiant į 
ūkininkų ir pramonės subjektų sutartis, nepaisant to, kad kvotų sistema naikinama.

Pakeitimas 634
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 30 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) B dalyje išbraukiamas I skirsnis; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nemanau, kad būtų tinkama panaikinti cukrinių runkelių kokybės standartus.

Pakeitimas 635
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 30 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) B dalyje išbraukiamas I skirsnis; Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

Reikėtų palikti galioti sąvoką „standartinė runkelių kokybė“. Šiuo metu ši sąvoka plačiai 
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taikoma sektoriuje, pvz., skaičiuojant runkelių kainas, kurios yra koreguojamos atsižvelgiant į 
nukrypimus nuo standartinės runkelių (t. y. kurių cukrų kiekis yra 16 proc.) kokybės. 
Apibrėžtis „standartinė runkelių kokybė“ taip pat panaudota kitose Reglamento 
Nr. 1308/2013 vietose, pvz., X priede RUNKELIŲ PIRKIMO SĄLYGOS 125 STRAIPSNIO 3 
DALYJE NURODYTU LAIKOTARPIU.

Pakeitimas 636
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 30 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) B dalyje išbraukiamas I skirsnis; Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 637
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 31 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31a) VII priede įterpiama ši dalis:

„-1. Mėsa, mėsos produktai ir mėsos 
pusgaminiai

Pagal šio priedo šią dalį mėsa –
Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 
1.2–1.8 punktuose nurodytos gyvūnų 
valgomosios dalys, įskaitant kraują.

Su mėsa susiję terminai ir pavadinimai, 
kuriems taikomas Reglamento (ES) 
Nr. 1169/2011 17 straipsnis ir kurie šiuo 
metu naudojami mėsai ir mėsos gabalams 
apibrėžti, yra skirti tik gyvūnų 
valgomosioms dalims.

Mėsos pusgaminis – šviežia mėsa, 
įskaitant smulkintą mėsą, į kurią pridėta 
maisto produktų, prieskonių arba priedų, 
arba kurios vidinė raumenų skaidulų 
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struktūra dėl apdorojimo nėra 
pakankamai pakitusi, kad prarastų 
šviežios mėsos savybes.

Mėsos gaminiai – perdirbti produktai, 
gaunami iš perdirbtos mėsos arba iš 
tolesnio tokių perdirbtų produktų 
perdirbimo, taip, kad iš atpjauto 
paviršiaus matyti, jog šis produktas 
nebeturi šviežios mėsos savybių.

Pavadinimai, kuriems taikomas 
Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 17 
straipsnis ir kurie šiuo metu naudojami 
mėsos gaminiams ir mėsos pusgaminiams 
apibrėžti, yra skirti tik gaminiams, kurių 
sudėtyje yra mėsos, apibūdinti.

Paukštienos gaminiai ir gabalai, apibrėžti 
Reglamente (ES) Nr. 543/2008, kuriuo 
nustatomos išsamios Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1234/2007 dėl tam tikrų 
prekybos paukštiena standartų 
įgyvendinimo taisyklės, yra skirti tik 
gyvūnų valgomosioms dalims ir 
gaminiams, kurių sudėtyje yra 
paukštienos, apibūdinti.“;

Or. en

Pakeitimas 638
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 31 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 a) VII priede įterpiama ši dalis:

„-1. Mėsa – Reglamento (EB) 
Nr. 853/2004 I priedo 1.2–1.8 punktuose 
nurodytos gyvūnų valgomosios dalys, 
įskaitant kraują.

Su mėsa susiję terminai ir pavadinimai, 
kuriems taikomas Reglamento (ES) 
Nr. 1169/2011 17 straipsnis ir kurie šiuo 
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metu naudojami mėsai ir mėsos gabalams 
apibrėžti, yra skirti tik gyvūnų 
valgomosioms dalims, kurios nepatenka į 
Reglamento (ES) Nr. 2283/2015 taikymo 
sritį, apibūdinti.

Mėsos pusgaminis – šviežia mėsa, 
įskaitant smulkintą mėsą, į kurią pridėta 
maisto produktų, prieskonių arba priedų, 
arba kurios vidinė raumenų skaidulų 
struktūra dėl apdorojimo nėra 
pakankamai pakitusi, kad prarastų 
šviežios mėsos savybes.

Mėsos gaminiai – perdirbti produktai, 
gaunami iš perdirbtos mėsos arba iš 
tolesnio tokių perdirbtų produktų 
perdirbimo, taip, kad iš atpjauto 
paviršiaus matyti, jog šis produktas 
nebeturi šviežios mėsos savybių.

Pavadinimai, kuriems taikomas 
Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 17 
straipsnis ir kurie šiuo metu naudojami 
mėsos gaminiams ir mėsos pusgaminiams 
apibrėžti, yra skirti tik gaminiams, kurių 
sudėtyje yra mėsos, apibūdinti.

Paukštienos gaminiai ir gabalai, apibrėžti 
Reglamente (ES) Nr. 543/2008, kuriuo 
nustatomos išsamios Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1234/2007 dėl tam tikrų 
prekybos paukštiena standartų 
įgyvendinimo taisyklės, yra skirti tik 
gyvūnų valgomosioms dalims ir 
gaminiams, kurių sudėtyje yra 
paukštienos, apibūdinti.“;

Or. en

Pakeitimas 639
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 31 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo I dalies I punktas
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

31a) VII priedo I dalies I punktas 
pakeičiamas taip:

I. Terminų apibrėžtys „I Terminų apibrėžtys ir taikymo sritis

Šioje dalyje „mėsa“ – jaunesnių nei 12 
mėnesių galvijų skerdenos, mėsa su kaulais 
arba be kaulų, išpjauti arba neišpjauti 
subproduktai, skirti vartoti žmonėms, 
pateikti švieži, užšaldyti arba giliai 
užšaldyti, suvynioti ar supakuoti arba 
nesuvynioti ar nesupakuoti.

Šioje dalyje „mėsa“ – jaunesnių nei 12 
mėnesių galvijų skerdenos, mėsa su kaulais 
arba be kaulų, išpjauti arba neišpjauti 
subproduktai, skirti vartoti žmonėms, 
pateikti švieži, užšaldyti arba giliai 
užšaldyti, suvynioti ar supakuoti arba 
nesuvynioti ar nesupakuoti.

Šiame priede nurodytos sąlygos 
netaikomos galvijų, kurių saugoma kilmės 
vietos nuoroda ar geografinė nuoroda iki 
2017 m. birželio 29 d. buvo įregistruota 
pagal Reglamentą (ES) 1151/2012 dėl 
žemės ūkio ir maisto produktų kokybės 
sistemų, mėsai.

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=LT).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama ištaisyti tai, kad nuo 2013 m. nebuvo taikoma nukrypti nuo 2008 m. 
jaunesnių nei 12 mėnesių galvijų reguliavimo sistemos leidžianti nuostata. Šia nukrypti 
leidžiančia nuostata nurodyta, kad jau nustatytoms SKVN ir SGN šis sistema išimtinai nebuvo 
taikoma. Tačiau nukrypti leidžianti nuostata visiškai nebuvo įtraukta į 2013 m. persvarstytą 
BRO. Todėl atsirado nenuoseklumų ir atitinkamiems veiklos vykdytojams kilo sunkumų. Todėl 
siūloma grįžti prie ankstesnių tekstų (Bendro BRO reglamento 113 b straipsnio 2 dalis).

Pakeitimas 640
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 31 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo I dalies antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31a) I dalies antraštė yra keičiama taip:

„Jaunesnių nei 12 mėnesių galvijų mėsa 
ir jaunesnių nei 8 mėnesių avių mėsa.“;

Or. en

Pagrindimas

Terminas „ėriena“ nėra suderintas ES lygmeniu. Didelė dalis vyresnių nei 8 mėnesių gyvulių 
ES rinkoje parduodami kaip „ėriena“, nepateisinant vartotojų lūkesčių, visų pirma susijusių 
su mėsos švelnumu. Atsižvelgiant į avienos suvartojimo mažėjimą, „Brexit’ą“ ir derybas dėl 
susitarimų su Australija bei Naująja Zelandija, reikėtų vengti bet kokio piktnaudžiavimo 
pavadinimu „ėriena“.

Pakeitimas 641
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 31 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo I dalies II punkto antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31b) I antraštinės dalies 11 punkto 
antraštė pakeičiama taip:

„II. Jaunesnių nei 12 mėnesių galvijų ir 
jaunesnių nei 8 mėnesių avių 
klasifikavimas skerdykloje“;

Or. en

Pagrindimas

Terminas „ėriena“ nėra suderintas ES lygmeniu. Didelė dalis vyresnių nei 8 mėnesių gyvulių 
ES rinkoje parduodami kaip „ėriena“, nepateisinant vartotojų lūkesčių, visų pirma susijusių 
su mėsos švelnumu. Atsižvelgiant į avienos suvartojimo mažėjimą, „Brexit’ą“ ir derybas dėl 
susitarimų su Australija bei Naująja Zelandija, reikėtų vengti bet kokio piktnaudžiavimo 
pavadinimu „ėriena“.
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Pakeitimas 642
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 31 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo I dalies II punkto 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31c) Į VII priedo I dalies II punktą 
įtraukiama tokia dalis:

„Ūkio subjektai, prižiūrimi 
kompetentingos valdžios institucijos, visas 
jaunesnes nei 8 mėnesių avis skerdimo 
metu priskiria šiai kategorijai: A: 
jaunesnių nei 8 mėnesių amžiaus avių 
skerdenos

Kategorijos identifikavimo raidė: A.“;

Or. en

Pagrindimas

Terminas „ėriena“ nėra suderintas ES lygmeniu. Didelė dalis vyresnių nei 8 mėnesių gyvulių 
ES rinkoje parduodami kaip „ėriena“, nepateisinant vartotojų lūkesčių, visų pirma susijusių 
su mėsos švelnumu. Atsižvelgiant į avienos suvartojimo mažėjimą, „Brexit’ą“ ir derybas dėl 
susitarimų su Australija bei Naująja Zelandija, reikėtų vengti bet kokio piktnaudžiavimo 
pavadinimu „ėriena“.

Pakeitimas 643
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 31 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo I dalies III punkto 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31d) Į VII priedo I dalies III punktą 
įtraukiama tokia dalis:

1a. Jaunesnių nei 8 mėnesių avių mėsa 
valstybėse narėse prekiaujama tik tokiu (-
ais) prekiniu (-ais) pavadinimu (-ais), 
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nustatytu (-ais) kiekvienai valstybei narei:

Prekiaujanti šalis

Naudotini prekiniai pavadinimai: 
ėriena.“;

Or. en

Pagrindimas

Terminas „ėriena“ nėra suderintas ES lygmeniu. Didelė dalis vyresnių nei 8 mėnesių gyvulių 
ES rinkoje parduodami kaip „ėriena“, nepateisinant vartotojų lūkesčių, visų pirma susijusių 
su mėsos švelnumu. Atsižvelgiant į avienos suvartojimo mažėjimą, „Brexit’ą“ ir derybas dėl 
susitarimų su Australija bei Naująja Zelandija, reikėtų vengti bet kokio piktnaudžiavimo 
pavadinimu „ėriena“.

Pakeitimas 644
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 31 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo I dalies III punkto 3 dalies antra pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

31e) VII priedo I dalies III punkto 3 
dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

VII priedo I dalies III punkto 3 dalies antra 
pastraipa

Visų pirma terminai „veau“, „telecí“, 
„Kalb“, „μοσχάρι“, „ternera“, „kalv“, 
„veal“, „vitello“, „vitella“, „kalf“, „vitela“ 
ir „teletina“ nevartojami vyresnių nei 
dvylikos mėnesių galvijų mėsos 
prekiniame pavadinime arba etiketėje. 
Panašiai terminas „ėriena“ negali būti 
vartojamas prekinio pavadinimo forma 
arba nurodomas ant daugiau nei 8 
mėnesių amžiaus avių mėsos etiketės.

Visų pirma terminai „veau“, „telecí“, 
„Kalb“, „μοσχάρι“, „ternera“, „kalv“, 
„veal“, „vitello“, „vitella“, „kalf“, „vitela“ 
ir „teletina“ nevartojami vyresnių nei 
dvylikos mėnesių galvijų mėsos 
prekiniame pavadinime arba etiketėje.

“;
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1542966696656&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Terminas „ėriena“ nėra suderintas ES lygmeniu. Didelė dalis vyresnių nei 8 mėnesių gyvulių 
ES rinkoje parduodami kaip „ėriena“, nepateisinant vartotojų lūkesčių, visų pirma susijusių 
su mėsos švelnumu. Atsižvelgiant į avienos suvartojimo mažėjimą, „Brexit’ą“ ir derybas dėl 
susitarimų su Australija bei Naująja Zelandija, reikėtų vengti bet kokio piktnaudžiavimo 
pavadinimu „ėriena“.

Pakeitimas 645
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 dalis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 18 ir 19 punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32. VII priedo II dalis papildoma 18 ir 
19 punktais:

Išbraukta.

„18. Terminas „nealkoholinis“ gali būti 
vartojamas kartu su vynuogių produktų, 
nurodytų 1 punkte ir 4–9 punktuose, 
pavadinimu, jei:

a) produktas gaunamas iš 1 punkte 
apibrėžto vyno, 4 punkte apibrėžto 
putojančio vyno, 5 punkte apibrėžto 
rūšinio putojančio vyno, 6 punkte 
apibrėžto rūšinio aromatinio putojančio 
vyno, 7 punkte apibrėžto gazuoto 
putojančio vyno, 8 punkte apibrėžto 
pusiau putojančio vyno arba 9 punkte 
apibrėžto gazuoto pusiau putojančio vyno,

b) produkte esančio alkoholio kiekis 
sumažintas laikantis VIII priedo I dalies 
E skirsnyje nurodytų procedūrų ir

c) produkto visuminė alkoholio 
koncentracija yra ne didesnė nei 0,5 tūrio 
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proc.

19. Terminas „sumažinto alkoholio 
kiekio“ gali būti vartojamas kartu su 
vynuogių produktų, nurodytų 1 punkte ir 
4–9 punktuose, pavadinimu, jei:

a) produktas gaunamas iš 1 punkte 
apibrėžto vyno, 4 punkte apibrėžto 
putojančio vyno, 5 punkte apibrėžto 
rūšinio putojančio vyno, 6 punkte 
apibrėžto rūšinio aromatinio putojančio 
vyno, 7 punkte apibrėžto gazuoto 
putojančio vyno, 8 punkte apibrėžto 
pusiau putojančio vyno arba 9 punkte 
apibrėžto gazuoto pusiau putojančio vyno,

b) produkte esančio alkoholio kiekis 
sumažintas laikantis VIII priedo I dalies 
E skirsnyje nurodytų procedūrų ir 

c) produkto visuminė alkoholio 
koncentracija yra didesnė nei 0,5 tūrio 
proc. ir po VIII priedo I dalies E skirsnyje 
nurodytų procedūrų jo visuminė alkoholio 
koncentracija sumažėjo daugiau nei 20 
tūrio proc., palyginti su jo pradine 
visumine alkoholio koncentracija.“;

Or. es

Pakeitimas 646
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 18 ir 19 punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32) VII priedo II dalis papildoma 18 ir 
19 punktais:

Išbraukta.

„

18) Terminas „nealkoholinis“ gali būti 
vartojamas kartu su vynuogių produktų, 
nurodytų 1 punkte ir 4–9 punktuose, 
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pavadinimu, jei:

a) produktas gaunamas iš 1 punkte 
apibrėžto vyno, 4 punkte apibrėžto 
putojančio vyno, 5 punkte apibrėžto 
rūšinio putojančio vyno, 6 punkte 
apibrėžto rūšinio aromatinio putojančio 
vyno, 7 punkte apibrėžto gazuoto 
putojančio vyno, 8 punkte apibrėžto 
pusiau putojančio vyno arba 9 punkte 
apibrėžto gazuoto pusiau putojančio vyno;

b) produkte esančio alkoholio kiekis 
sumažintas laikantis VIII priedo I dalies 
E skirsnyje nurodytų procedūrų; –

c) produkto visuminė alkoholio 
koncentracija yra ne didesnė nei 0,5 tūrio 
proc.

19) Terminas „sumažinto alkoholio 
kiekio“ gali būti vartojamas kartu su 
vynuogių produktų, nurodytų 1 punkte ir 
4–9 punktuose, pavadinimu, jei:

a) produktas gaunamas iš 1 punkte 
apibrėžto vyno, 4 punkte apibrėžto 
putojančio vyno, 5 punkte apibrėžto 
rūšinio putojančio vyno, 6 punkte 
apibrėžto rūšinio aromatinio putojančio 
vyno, 7 punkte apibrėžto gazuoto 
putojančio vyno, 8 punkte apibrėžto 
pusiau putojančio vyno arba 9 punkte 
apibrėžto gazuoto pusiau putojančio vyno,

b) produkte esančio alkoholio kiekis 
sumažintas laikantis VIII priedo I dalies 
E skirsnyje nurodytų procedūrų; –

c) produkto visuminė alkoholio 
koncentracija yra didesnė nei 0,5 tūrio 
proc. ir po VIII priedo I dalies E skirsnyje 
nurodytų procedūrų jo visuminė alkoholio 
koncentracija sumažėjo daugiau nei 20 
tūrio proc., palyginti su jo pradine 
visumine alkoholio koncentracija.“;

Or. pt
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Pakeitimas 647
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 18 ir 19 punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32) VII priedo II dalis papildoma 18 ir 
19 punktais:

Išbraukta.

„

18) Terminas „nealkoholinis“ gali būti 
vartojamas kartu su vynuogių produktų, 
nurodytų 1 punkte ir 4–9 punktuose, 
pavadinimu, jei:

a) produktas gaunamas iš 1 punkte 
apibrėžto vyno, 4 punkte apibrėžto 
putojančio vyno, 5 punkte apibrėžto 
rūšinio putojančio vyno, 6 punkte 
apibrėžto rūšinio aromatinio putojančio 
vyno, 7 punkte apibrėžto gazuoto 
putojančio vyno, 8 punkte apibrėžto 
pusiau putojančio vyno arba 9 punkte 
apibrėžto gazuoto pusiau putojančio vyno,

b) produkte esančio alkoholio kiekis 
sumažintas laikantis VIII priedo I dalies 
E skirsnyje nurodytų procedūrų ir

c) produkto visuminė alkoholio 
koncentracija yra ne didesnė nei 0,5 tūrio 
proc.

(19) Terminas „sumažinto alkoholio 
kiekio“ gali būti vartojamas kartu su 
vynuogių produktų, nurodytų 1 punkte ir 
4–9 punktuose, pavadinimu, jei:

a) produktas gaunamas iš 1 punkte 
apibrėžto vyno, 4 punkte apibrėžto 
putojančio vyno, 5 punkte apibrėžto 
rūšinio putojančio vyno, 6 punkte 
apibrėžto rūšinio aromatinio putojančio 
vyno, 7 punkte apibrėžto gazuoto 
putojančio vyno, 8 punkte apibrėžto 
pusiau putojančio vyno arba 9 punkte 
apibrėžto gazuoto pusiau putojančio vyno,
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b) produkte esančio alkoholio kiekis 
sumažintas laikantis VIII priedo I dalies 
E skirsnyje nurodytų procedūrų ir

c) produkto visuminė alkoholio 
koncentracija yra didesnė nei 0,5 tūrio 
proc. ir po VIII priedo I dalies E skirsnyje 
nurodytų procedūrų jo visuminė alkoholio 
koncentracija sumažėjo daugiau nei 20 
tūrio proc., palyginti su jo pradine 
visumine alkoholio koncentracija.“;

Or. it

Pakeitimas 648
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 18 ir 19 punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32) VII priedo II dalis papildoma 18 ir 
19 punktais:

Išbraukta.

„

18) Terminas „nealkoholinis“ gali būti 
vartojamas kartu su vynuogių produktų, 
nurodytų 1 punkte ir 4–9 punktuose, 
pavadinimu, jei:

a) produktas gaunamas iš 1 punkte 
apibrėžto vyno, 4 punkte apibrėžto 
putojančio vyno, 5 punkte apibrėžto 
rūšinio putojančio vyno, 6 punkte 
apibrėžto rūšinio aromatinio putojančio 
vyno, 7 punkte apibrėžto gazuoto 
putojančio vyno, 8 punkte apibrėžto 
pusiau putojančio vyno arba 9 punkte 
apibrėžto gazuoto pusiau putojančio vyno,

b) produkte esančio alkoholio kiekis 
sumažintas laikantis VIII priedo I dalies 
E skirsnyje nurodytų procedūrų ir
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c) produkto visuminė alkoholio 
koncentracija yra ne didesnė nei 0,5 tūrio 
proc.

19) Terminas „sumažinto alkoholio 
kiekio“ gali būti vartojamas kartu su 
vynuogių produktų, nurodytų 1 punkte ir 
4–9 punktuose, pavadinimu, jei:

a) produktas gaunamas iš 1 punkte 
apibrėžto vyno, 4 punkte apibrėžto 
putojančio vyno, 5 punkte apibrėžto 
rūšinio putojančio vyno, 6 punkte 
apibrėžto rūšinio aromatinio putojančio 
vyno, 7 punkte apibrėžto gazuoto 
putojančio vyno, 8 punkte apibrėžto 
pusiau putojančio vyno arba 9 punkte 
apibrėžto gazuoto pusiau putojančio vyno,

b) produkte esančio alkoholio kiekis 
sumažintas laikantis VIII priedo I dalies 
E skirsnyje nurodytų procedūrų ir

c) produkto visuminė alkoholio 
koncentracija yra didesnė nei 0,5 tūrio 
proc. ir po VIII priedo I dalies E skirsnyje 
nurodytų procedūrų jo visuminė alkoholio 
koncentracija sumažėjo daugiau nei 20 
tūrio proc., palyginti su jo pradine 
visumine alkoholio koncentracija.“;

Or. it

Pakeitimas 649
Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 18 ir 19 punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32) VII priedo II dalis papildoma 18 ir 
19 punktais:

Išbraukta.

„
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18) Terminas „nealkoholinis“ gali būti 
vartojamas kartu su vynuogių produktų, 
nurodytų 1 punkte ir 4–9 punktuose, 
pavadinimu, jei:

a) produktas gaunamas iš 1 punkte 
apibrėžto vyno, 4 punkte apibrėžto 
putojančio vyno, 5 punkte apibrėžto 
rūšinio putojančio vyno, 6 punkte 
apibrėžto rūšinio aromatinio putojančio 
vyno, 7 punkte apibrėžto gazuoto 
putojančio vyno, 8 punkte apibrėžto 
pusiau putojančio vyno arba 9 punkte 
apibrėžto gazuoto pusiau putojančio vyno,

b) produkte esančio alkoholio kiekis 
sumažintas laikantis VIII priedo I dalies 
E skirsnyje nurodytų procedūrų ir

c) produkto visuminė alkoholio 
koncentracija yra ne didesnė nei 0,5 tūrio 
proc.

19. Terminas „sumažinto alkoholio 
kiekio“ gali būti vartojamas kartu su 
vynuogių produktų, nurodytų 1 punkte ir 
4–9 punktuose, pavadinimu, jei:

a) produktas gaunamas iš 1 punkte 
apibrėžto vyno, 4 punkte apibrėžto 
putojančio vyno, 5 punkte apibrėžto 
rūšinio putojančio vyno, 6 punkte 
apibrėžto rūšinio aromatinio putojančio 
vyno, 7 punkte apibrėžto gazuoto 
putojančio vyno, 8 punkte apibrėžto 
pusiau putojančio vyno arba 9 punkte 
apibrėžto gazuoto pusiau putojančio vyno,

b) produkte esančio alkoholio kiekis 
sumažintas laikantis VIII priedo I dalies 
E skirsnyje nurodytų procedūrų ir

c) produkto visuminė alkoholio 
koncentracija yra didesnė nei 0,5 tūrio 
proc. ir po VIII priedo I dalies E skirsnyje 
nurodytų procedūrų jo visuminė alkoholio 
koncentracija sumažėjo daugiau nei 20 
tūrio proc., palyginti su jo pradine 
visumine alkoholio koncentracija.

“;

Or. en
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Pagrindimas

Ši naujai sukurta nealkoholinių vynų kategorija neatitinka sąvokos „vynas“ apibrėžties, 
pateiktos Bendro BRO reglamento VII priedo II dalyje. Gaminant nealkoholinius vynus, 
reikia pridėti kvapiųjų medžiagų, kuriomis kompensuojamas alkoholio pašalinimas iš jų 
sudėties, todėl jie prilyginami pramonės gaminiams. Šiems vyno gaminiams negali būti 
taikomos Bendro BRO taisyklės, jiems veikiau taikytinos Reglamento Nr. 251/2014 nuostatos 
dėl aromatizuotų vyno produktų.

Pakeitimas 650
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 punktas 
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 18 ir 19 punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32) VII priedo II dalis papildoma 18 ir 
19 punktais:

Išbraukta.

„

18) Terminas „nealkoholinis“ gali būti 
vartojamas kartu su vynuogių produktų, 
nurodytų 1 punkte ir 4–9 punktuose, 
pavadinimu, jei:

a) produktas gaunamas iš 1 punkte 
apibrėžto vyno, 4 punkte apibrėžto 
putojančio vyno, 5 punkte apibrėžto 
rūšinio putojančio vyno, 6 punkte 
apibrėžto rūšinio aromatinio putojančio 
vyno, 7 punkte apibrėžto gazuoto 
putojančio vyno, 8 punkte apibrėžto 
pusiau putojančio vyno arba 9 punkte 
apibrėžto gazuoto pusiau putojančio vyno,

b) produkte esančio alkoholio kiekis 
sumažintas laikantis VIII priedo I dalies 
E skirsnyje nurodytų procedūrų ir

c) produkto visuminė alkoholio 
koncentracija yra ne didesnė nei 0,5 tūrio 
proc.

19) Terminas „sumažinto alkoholio 
kiekio“ gali būti vartojamas kartu su 
vynuogių produktų, nurodytų 1 punkte ir 
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4–9 punktuose, pavadinimu, jei:

a) produktas gaunamas iš 1 punkte 
apibrėžto vyno, 4 punkte apibrėžto 
putojančio vyno, 5 punkte apibrėžto 
rūšinio putojančio vyno, 6 punkte 
apibrėžto rūšinio aromatinio putojančio 
vyno, 7 punkte apibrėžto gazuoto 
putojančio vyno, 8 punkte apibrėžto 
pusiau putojančio vyno arba 9 punkte 
apibrėžto gazuoto pusiau putojančio vyno,

b) produkte esančio alkoholio kiekis 
sumažintas laikantis VIII priedo I dalies 
E skirsnyje nurodytų procedūrų ir

c) produkto visuminė alkoholio 
koncentracija yra didesnė nei 0,5 tūrio 
proc. ir po VIII priedo I dalies E skirsnyje 
nurodytų procedūrų jo visuminė alkoholio 
koncentracija sumažėjo daugiau nei 20 
tūrio proc., palyginti su jo pradine 
visumine alkoholio koncentracija.“;

Or. fr

Pakeitimas 651
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 18 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18) Terminas „nealkoholinis“ gali būti 
vartojamas kartu su vynuogių produktų, 
nurodytų 1 punkte ir 4–9 punktuose, 
pavadinimu, jei:

18) „Nealkoholinis vynas“ ar 
„nealkoholinis (toliau nurodomas 
produkto gamybai naudotos vynuogių 
produkto kategorijos pavadinimas) –
produktas, kuris:

Or. en
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Pakeitimas 652
John Stuart Agnew

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 18 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18) Terminas „nealkoholinis“ gali būti 
vartojamas kartu su vynuogių produktų, 
nurodytų 1 punkte ir 4–9 punktuose, 
pavadinimu, jei:

18) „Nealkoholinis vynas“ ar 
„nealkoholinis (toliau nurodomas 
produkto gamybai naudotos vynuogių 
produkto kategorijos pavadinimas) –
produktas, kuris:

Or. en

Pakeitimas 653
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 18 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18) Terminas „nealkoholinis“ gali būti 
vartojamas kartu su vynuogių produktų, 
nurodytų 1 punkte ir 4–9 punktuose, 
pavadinimu, jei:

18) „Nealkoholinis vynas“ ar 
„nealkoholinis (toliau nurodomas 
produkto gamybai naudotos vynuogių 
produkto kategorijos pavadinimas) –
produktas, kuris:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti šiuos naujoviškus produktus į bendrą rinkos organizavimą 
kaip naują kategoriją, kad būtų suteikta tam tikro lankstumo kuriant išsamesnes taisykles dėl 
jų apibrėžties, pateikimo ir patvirtintų gamybos procesų.

Pakeitimas 654
John Stuart Agnew
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 18 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) produktas gaunamas iš 1 punkte 
apibrėžto vyno, 4 punkte apibrėžto
putojančio vyno, 5 punkte apibrėžto
rūšinio putojančio vyno, 6 punkte 
apibrėžto rūšinio aromatinio putojančio 
vyno, 7 punkte apibrėžto gazuoto 
putojančio vyno, 8 punkte apibrėžto pusiau 
putojančio vyno arba 9 punkte apibrėžto
gazuoto pusiau putojančio vyno,

a) produktas gaunamas iš vyno, jauno 
rauginamo vyno, likerinio vyno,
putojančio vyno, rūšinio putojančio vyno, 
rūšinio aromatinio putojančio vyno, 
gazuoto putojančio vyno, pusiau putojančio 
vyno, gazuoto pusiau putojančio vyno, 
vyno iš vytintų vynuogių arba vyno iš 
pernokusių vynuogių,

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti naujoviškus produktus į bendrą rinkos organizavimą kaip 
naują kategoriją, kad būtų suteikta tam tikro lankstumo kuriant išsamesnes taisykles dėl jų 
apibrėžties, pateikimo ir patvirtinto gamybos proceso.

Pakeitimas 655
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 18 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) produktas gaunamas iš 1 punkte 
apibrėžto vyno, 4 punkte apibrėžto
putojančio vyno, 5 punkte apibrėžto
rūšinio putojančio vyno, 6 punkte 
apibrėžto rūšinio aromatinio putojančio 
vyno, 7 punkte apibrėžto gazuoto 
putojančio vyno, 8 punkte apibrėžto pusiau 
putojančio vyno arba 9 punkte apibrėžto
gazuoto pusiau putojančio vyno,

a) produktas nėra saugomas 
geografine nuoroda ir gaunamas iš vyno, 
jauno rauginamo vyno, likerinio vyno,
putojančio vyno, rūšinio putojančio vyno, 
rūšinio aromatinio putojančio vyno, 
gazuoto putojančio vyno, pusiau putojančio 
vyno, gazuoto pusiau putojančio vyno, 
vyno iš vytintų vynuogių arba vyno iš 
pernokusių vynuogių,
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti šiuos naujoviškus produktus į bendrą rinkos organizavimą 
kaip naują kategoriją, kad būtų suteikta tam tikro lankstumo kuriant išsamesnes taisykles dėl 
jų apibrėžties, pateikimo ir patvirtintų gamybos procesų.

Pakeitimas 656
John Stuart Agnew

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 18 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) produkte esančio alkoholio kiekis 
sumažintas laikantis VIII priedo I dalies E 
skirsnyje nurodytų procedūrų ir

b) produkte esančio alkoholio kiekis 
sumažintas laikantis VIII priedo I dalies E 
skirsnyje nurodytų sąlygų ir

Or. en

Pakeitimas 657
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 18 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) produkte esančio alkoholio kiekis 
sumažintas laikantis VIII priedo I dalies E 
skirsnyje nurodytų procedūrų ir

b) produkte esančio alkoholio kiekis 
sumažintas laikantis VIII priedo I dalies E 
skirsnyje nurodytų sąlygų ir

Or. en

Pakeitimas 658
Herbert Dorfmann, Othmar Karas
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 19 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) Terminas „sumažinto alkoholio 
kiekio“ gali būti vartojamas kartu su
vynuogių produktų, nurodytų 1 punkte ir 
4–9 punktuose, pavadinimu, jei:

19) „Sumažinto alkoholio kiekio 
vynas“ ar „sumažinto alkoholio kiekio 
(toliau nurodomas produkto gamybai 
naudotos vynuogių produkto kategorijos 
pavadinimas)“ – produktas, kuris:

Or. en

Pakeitimas 659
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 19 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) Terminas „sumažinto alkoholio 
kiekio“ gali būti vartojamas kartu su
vynuogių produktų, nurodytų 1 punkte ir 
4–9 punktuose, pavadinimu, jei:

19) „Sumažinto alkoholio kiekio 
vynas“ ar „sumažinto alkoholio kiekio 
(toliau nurodomas produkto gamybai 
naudotos vynuogių produkto kategorijos 
pavadinimas)“ – produktas, kuris:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti šiuos naujoviškus produktus į bendrą rinkos organizavimą 
kaip naują kategoriją, kad būtų suteikta tam tikro lankstumo kuriant išsamesnes taisykles dėl 
jų apibrėžties, pateikimo ir patvirtintų gamybos procesų.

Pakeitimas 660
John Stuart Agnew

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 punktas
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Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 19 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) Terminas „sumažinto alkoholio 
kiekio“ gali būti vartojamas kartu su
vynuogių produktų, nurodytų 1 punkte ir 
4–9 punktuose, pavadinimu, jei:

19) „Sumažinto alkoholio kiekio 
vynas“ ar „sumažinto alkoholio kiekio 
(toliau nurodomas produkto gamybai 
naudotos vynuogių produkto kategorijos 
pavadinimas)“ – produktas, kuris:

Or. en

Pakeitimas 661
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 19 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) produktas gaunamas iš 1 punkte 
apibrėžto vyno, 4 punkte apibrėžto
putojančio vyno, 5 punkte apibrėžto
rūšinio putojančio vyno, 6 punkte 
apibrėžto rūšinio aromatinio putojančio 
vyno, 7 punkte apibrėžto gazuoto 
putojančio vyno, 8 punkte apibrėžto pusiau 
putojančio vyno arba 9 punkte apibrėžto
gazuoto pusiau putojančio vyno,

a) produktas nėra saugomas 
geografine nuoroda ir gaunamas iš vyno, 
jauno rauginamo vyno, likerinio vyno,
putojančio vyno, rūšinio putojančio vyno, 
rūšinio aromatinio putojančio vyno, 
gazuoto putojančio vyno, pusiau putojančio 
vyno, gazuoto pusiau putojančio vyno, 
vyno iš vytintų vynuogių arba vyno iš 
pernokusių vynuogių,

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti šiuos naujoviškus produktus į bendrą rinkos organizavimą 
kaip naują kategoriją, kad būtų suteikta tam tikro lankstumo kuriant išsamesnes taisykles dėl 
jų apibrėžties, pateikimo ir patvirtintų gamybos procesų.

Pakeitimas 662
Herbert Dorfmann, Othmar Karas
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 19 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) produkte esančio alkoholio kiekis 
sumažintas laikantis VIII priedo I dalies E 
skirsnyje nurodytų procedūrų ir

b) produkte esančio alkoholio kiekis 
sumažintas laikantis VIII priedo I dalies E 
skirsnyje nurodytų sąlygų ir

Or. en

Pakeitimas 663
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 dalis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a. VII priedo II dalyje įterpiamas šis 
punktas:

„Jeigu vynas yra pagamintas vykdant 
vynuogių arba jų misos fermentaciją ir 
pridedant sacharozės, vartojama sąvoka 
„vynas, pagamintas pridedant cukraus per 
fermentaciją“;“

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=LT)

Pagrindimas

Vartotojas turėtų gauti teisingą informaciją apie vartojamo produkto savybes.

Pakeitimas 664
Nuno Melo
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo I dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a) – mėsa yra Reglamento (EB) 
Nr. 853/2004 I priedo 1.2–1.8 punktuose 
nurodytos gyvūnų valgomosios dalys, 
įskaitant kraują;

– su mėsa susiję terminai ir pavadinimai, 
kuriems taikomas Reglamento (ES) 
Nr. 1169/2011 17 straipsnis ir kurie šiuo 
metu naudojami mėsai ir mėsos gabalams 
apibrėžti, yra skirti tik gyvūnų 
valgomosioms dalims;

– mėsos pusgaminis yra šviežia mėsa, 
įskaitant smulkintą mėsą, į kurią pridėta 
maisto produktų, prieskonių arba priedų, 
arba kurios vidinė raumenų skaidulų 
struktūra dėl apdorojimo nėra 
pakankamai pakitusi, kad prarastų 
šviežios mėsos savybes;

– mėsos gaminiai yra perdirbti produktai, 
gaunami iš perdirbtos mėsos arba iš 
tolesnio tokių perdirbtų produktų 
perdirbimo, taip, kad iš atpjauto 
paviršiaus matyti, jog šis produktas 
nebeturi šviežios mėsos savybių;

– pavadinimai, kuriems taikomas 
Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 17 
straipsnis ir kurie šiuo metu naudojami 
mėsos gaminiams ir mėsos pusgaminiams 
apibrėžti, yra skirti tik gaminiams, kurių 
sudėtyje yra mėsos, apibūdinti.

Paukštienos gaminiai ir gabalai, apibrėžti 
Reglamente (ES) Nr. 543/2008, kuriuo 
nustatomos išsamios Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1234/2007 dėl tam tikrų 
prekybos paukštiena standartų 
įgyvendinimo taisyklės, yra skirti tik 
gyvūnų valgomosioms dalims ir 
gaminiams, kurių sudėtyje yra 
paukštienos, apibūdinti.
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Or. en

Pakeitimas 665
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 a dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a. VII priedo II dalis papildoma šiuo 
nauju 19a punktu:

„Jeigu vynas yra pagamintas vykdant 
vynuogių arba jų misos fermentaciją ir 
pridedant sacharozės, vartojama sąvoka 
„vynas, pagamintas pridedant cukraus per 
fermentaciją“;“

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1543573613250&from=LT)

Pagrindimas

Europos Komisijos pasiūlyme įtraukiamos dvi naujos vynuogių produktų kategorijos: „18. 
nealkoholinis vynas“ ir „19. sumažinto alkoholio kiekio vynas“, šie vynai skiriasi savo 
apibrėžtimi, gamybos būdu ir vynininkystės metodais. Taigi reikėtų įterpti dar vieną 
kategoriją – „19a. vynas, pagamintas pridedant cukraus per fermentaciją“, kad vartotojas 
turėtų teisingą informaciją apie tikras perkamo ar vartojamo produkto savybes.

Pakeitimas 666
Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo III dalies 6 punkto pirma pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

32a) VII priedo III dalies 6 punkto 



PE632.002v01-00 78/158 AM\1171815LT.docx

LT

pirma pastraipa pakeičiama taip:

6. Kitų nei šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose 
aprašytų produktų etiketėse, prekybos 
dokumentuose, reklaminėje medžiagoje 
arba bet kokio pobūdžio reklamoje, kaip 
apibrėžta Tarybos direktyvos 2006/114/EB 
(34) 2 straipsnyje, arba bet kokio pobūdžio 
pateikime negali būti tvirtinama, 
duodama suprasti arba užsimenama, kad 
produktas yra pieno produktas

„6. Kitų nei šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose 
aprašytų produktų atveju draudžiama:

a) bet koks tiesioginis ar netiesioginis 
pieno produkto saugomos nuorodos 
naudojimas komerciniais tikslais 
nesaugomiems produktams, jeigu tie 
produktai yra panašūs į ta nuoroda 
saugomus produktus arba jeigu 
naudojant tą nuorodą naudojamasi 
saugomos nuorodos reputacija;

b) bet koks netinkamas naudojimas, 
palyginimas, imitavimas ar mėgdžiojimas, 
net jei nurodomas tikrasis produkto 
pobūdis arba jei saugoma nuoroda yra 
išversta arba prie jos prirašomi tokie 
žodžiai kaip „rūšis“, „tipas“, „imitacija“, 
„alternatyvus (kam)“, „turi būti 
naudojamas kaip“ ar kiti panašūs žodžiai;

c) bet kokios kitos melagingos ar 
klaidinančios produkto pobūdžio ar 
esminių ypatybių nuorodos, kurios 
naudojamos ant produkto išorinės ar 
vidinės pakuotės, reklaminėje medžiagoje 
arba su atitinkamu produktu susijusiuose 
dokumentuose, ir nuo produkto pakavimo 
į tokią tarą, kuri gali sukelti klaidingą 
įspūdį apie produkto tikrąsias savybes;

d) bet kokia kita praktika, dėl kurios 
vartotojas gali susidaryti klaidingą įspūdį 
apie tikrąjį produkto pobūdį.

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)
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Pagrindimas

Augalinės kilmės produktų gamintojų piktnaudžiavimas terminu „pienas“ arba „pieno 
produktas“ vis didėja. Šią dalį reikia patikslinti, siekiant veiksmingai apsaugoti pieno 
produktus.

Pakeitimas 667
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo VIII a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a) į VII priedą įterpiamas nauja 
dalis:

„Mėsa ir gyvūniniai produktai

I. Terminų apibrėžtys

Šioje dalyje „mėsa“ – bet kokia galvijų, 
avių, kiaulių, arklių, ožkų ir naminių 
paukščių skerdena, mėsa su kaulais arba 
be kaulų, išpjauti arba neišpjauti 
subproduktai, skirti vartoti žmonėms, 
pateikti švieži, užšaldyti arba giliai 
užšaldyti, suvynioti ar supakuoti arba 
nesuvynioti ar nesupakuoti; „gyvūniniai 
produktai“ – bet kokie mėsos produktai, 
kaip pirmiau nurodyta.

II. Su „mėsa“ ir „gyvūniniais produktais“ 
susijusių pavadinimų vartojimas

Įprastai pirmiau nurodytoms sąvokoms 
„mėsa“ ir „gyvūniniai produktai“ 
apibūdinti skirti pavadinimai negali būti 
vartojami maisto produktams, kurių 
pagrindinė sudedamoji dalis yra 
augalinės kilmės baltymai, aprašyti, 
reklamuoti arba parduoti. Pirmiausia tai 
galėtų būti:

– didkepsnis

– dešra

– eskalopas
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– suvožtinis

– mėsainis“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama uždrausti tam tikrą vartotojus klaidinančią komercinę praktiką, 
pagal kurią tokie terminai, kaip „didkepsnis“, „dešra“, „eskalopas“ „suvožtinis“ arba 
„mėsainis“ siejami su produktais, kurių sudėtyje visiškai nėra mėsos. Todėl, kaip pieno 
produktų sektoriuje, kuriame naudojamų pavadinimų reguliavimą nurodė Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas, priimdamas 2017 m. birželio 14 d. sprendimą, jei mėsos gaminys 
pagamintas tik iš gyvūninės medžiagos, ji turi būti tokio gaminio sudedamoji dalis.

Pakeitimas 668
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VIII priedo II dalies D skirsnio 3 dalis 

Dabartinis tekstas Pakeitimas

32a) VIII priedo II dalies D skirsnio 3 
dalis pakeičiama taip:

3. Vyno nuosėdų spaudimas ir pakartotinė
vynuogių išspaudų rauginimas kitais nei 
distiliavimo ar išspaudų vyno (piquette) 
gamybos tikslais draudžiamas. Vyno 
nuosėdų filtravimas ir centrifugavimas 
nelaikomas spaudimu, jei gaunami 
produktai yra geros ir prekinės kokybės.

„3. Vyno nuosėdų spaudimas ir 
pakartotinis vynuogių išspaudų rauginimas 
kitais nei distiliavimo, metano gavybos, 
kompostavimo ar išspaudų vyno (piquette) 
gamybos tikslais draudžiamas. Vyno 
nuosėdų filtravimas ir centrifugavimas 
nelaikomas spaudimu, jei gaunami 
produktai yra geros ir prekinės kokybės.

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=LT).

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su reglamente dėl BŽŪP strateginių planų siūlomais pakeitimais, 
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kuriais siekiama metano gavybos ir kompostavimo centrus pripažinti atitinkančiais 
reikalavimus kaip ir distilerijas, nes jie dalyvauja panaudojant ir perdirbant vyno gamybos 
likučius (vynuogių išspaudas ir vyno nuosėdas), taip prisidėdami prie aplinkos apsaugos. 
Todėl, kaip distiliavimo atveju, natūralus nuosėdų rauginimas būtinas tam, kad jas būtų 
galima panaudoti.

Pakeitimas 669
Laurenţiu Rebega

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo I dalies 1 punkto 2 papunkčio g punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

32a) I dalies 2 papunkčio g punktas 
pakeičiamas taip:

g) Rumunijoje: Transilvanijos plynaukštės 
vietovėje,

„g) Rumunijoje: Transilvanijos 
plynaukštės vyno auginimo regione,“;

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=ro)

Pakeitimas 670
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo III dalies 5 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

32b) VII priedo III dalies 5 dalis iš 
dalies keičiama taip:

5. 1, 2 ir 3 punktuose nurodyti pavadinimai 
gali būti vartojami tik tuose punktuose 
nurodytiems produktams. Tačiau ši 
nuostata netaikoma produktams, kurių 
pobūdis dėl įprastinio jų vartojimo yra 
tiksliai žinomas ir (arba), kai pavadinimai 
aiškiai vartojami produkto būdingoms 

„5. 1, 2 ir 3 punktuose nurodyti 
pavadinimai gali būti vartojami tik tuose 
punktuose nurodytiems produktams.
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savybėms apibūdinti.

Šie pavadinimai taip pat saugomi nuo:

a) bet kokio tiesioginio arba netiesioginio 
pavadinimo naudojimo komerciniais 
tikslais:

i) panašiems produktams arba 
produktams, nurodytiems kaip 
pakeičiami, nesilaikant atitinkamos 
apibrėžties;

ii) jeigu naudojamasi su pavadinimu 
susijusia reputacija;

b) bet kokio netinkamo naudojimo, 
imitavimo ar mėgdžiojimo, net ir tuo 
atveju, jei yra nurodoma tikroji produkto 
ar paslaugos kilmė, arba jeigu prie 
pavadinimo įrašomi tokie žodžiai, kaip 
antai „rūšis“ „tipas“, „metodas“, 
„pagamintas kaip“, „imitacija“, „skonis“, 
„pakaitalas“, „panašus“, ar kiti panašūs 
žodžiai;

c) bet kokių kitų nuorodų ar kitos 
komercinės praktikos, dėl kurios 
vartotojai gali susidaryti klaidingą įspūdį 
apie tikrąjį produkto pobūdį ar sudėtį.
Tačiau ši nuostata netaikoma produktams, 
kurių pobūdis dėl įprastinio jų vartojimo 
yra tiksliai žinomas ir (arba), kai 
pavadinimai aiškiai vartojami produkto 
būdingoms savybėms apibūdinti.

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti geresnę pavadinimų apsaugą ir geriau informuoti 
vartotojus. Kaip pavyzdį galima pateikti pieno atvejį, grindžiamą 2017 m. liepos 14 d. 
Teisingumo Teismo sprendimu Tofutown, kuriame nurodyta, kad pieno ir pieno produktų 
pavadinimai negali būti naudojami augaliniams produktams.
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Pakeitimas 671
Laurenţiu Rebega

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 32 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo I dalies 1 punkto 4 papunkčio f punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

32b) VII priedo I dalies 4 papunkčio f 
punktas pakeičiamas taip:

f) Rumunijoje: vynmedžiais apsodinti 
plotai šiuose regionuose: Buzeu 
aukštumos, Dealu Marės, Severino ir 
Drinčios plokščiakalniai, Dobrudžos 
kalvos, Dunojaus terasos, Pietų vyno
regionas, įskaitant smėlynus ir kitus
regionus, kuriuose yra palankios sąlygos.

„f) Rumunijoje: vynmedžiais apsodinti 
plotai šiuose regionuose: Buzeu 
aukštumos, Muntenija ir Oltenija, Dealu 
Marės, Severino ir Drinčios 
plokščiakalniai, Dobrudžos kalvos, 
Dunojaus terasos, smėlynų regionas ir 
kitos žemės šalies pietuose, kuriose yra 
palankios sąlygos.“

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=ro)

Pakeitimas 672
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 33 punktas 
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VIII priedo I dalies E skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33) VIII priedo I dalis papildoma E 
skirsniu:

Išbraukta.

„

E. Alkoholio kiekio mažinimo procedūros

Siekiant sumažinti dalį etanolio kiekio 
arba beveik visą etanolio kiekį VII priedo 
II dalies 1 punkte ir 4–9 punktuose 
nurodytų vynuogių produktų sudėtyje, 
leidžiama taikyti šias alkoholio kiekio 
mažinimo procedūras (kiekvieną atskirai 
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arba kartu):

a) dalinį vakuuminį garinimą,

b) membraninio filtravimo metodus,

c) distiliavimą.

Taikant alkoholio kiekio mažinimo 
procedūras, neturi susidaryti 
organoleptinių vynuogių produkto 
defektų. Etanolis iš vynuogių produkto 
neturi būti šalinamas kartu didinant 
cukraus kiekį vynuogių misoje.

“;

Or. fr

Pakeitimas 673
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 33 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VIII priedo I dalies E skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33) VIII priedo I dalis papildoma E 
skirsniu:

Išbraukta.

„

E. Alkoholio kiekio mažinimo procedūros

Siekiant sumažinti dalį etanolio kiekio 
arba beveik visą etanolio kiekį VII priedo 
II dalies 1 punkte ir 4–9 punktuose 
nurodytų vynuogių produktų sudėtyje, 
leidžiama taikyti šias alkoholio kiekio 
mažinimo procedūras (kiekvieną atskirai 
arba kartu):

a) dalinį vakuuminį garinimą,

b) membraninio filtravimo metodus,

c) distiliavimą.

Taikant alkoholio kiekio mažinimo 
procedūras, neturi susidaryti 
organoleptinių vynuogių produkto 
defektų. Etanolis iš vynuogių produkto 
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neturi būti šalinamas kartu didinant 
cukraus kiekį vynuogių misoje.

“;

Or. it

Pakeitimas 674
Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 33 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VIII priedo I dalies E skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33) VIII priedo I dalis papildoma E 
skirsniu:

Išbraukta.

„

E. Alkoholio kiekio mažinimo procedūros

Siekiant sumažinti dalį etanolio kiekio 
arba beveik visą etanolio kiekį VII priedo 
II dalies 1 punkte ir 4–9 punktuose 
nurodytų vynuogių produktų sudėtyje, 
leidžiama taikyti šias alkoholio kiekio 
mažinimo procedūras (kiekvieną atskirai 
arba kartu):

a) dalinį vakuuminį garinimą,

b) membraninio filtravimo metodus,

c) distiliavimą.

Taikant alkoholio kiekio mažinimo 
procedūras, neturi susidaryti 
organoleptinių vynuogių produkto 
defektų. Etanolis iš vynuogių produkto 
neturi būti šalinamas kartu didinant 
cukraus kiekį vynuogių misoje.

“;

Or. en
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Pagrindimas

Ši naujai sukurta nealkoholinių vynų kategorija neatitinka sąvokos „vynas“ apibrėžties, 
pateiktos Bendro BRO reglamento VII priedo II dalyje. Gaminant nealkoholinius vynus, 
reikia pridėti kvapiųjų medžiagų, kuriomis kompensuojamas alkoholio pašalinimas iš jų 
sudėties, todėl jie prilyginami pramonės gaminiams. Šiems vyno gaminiams negali būti 
taikomos Bendro BRO taisyklės, jiems veikiau taikytinos Reglamento Nr. 251/2014 nuostatos 
dėl aromatizuotų vyno produktų.

Pakeitimas 675
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 33 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VIII priedo I dalies E skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33) VIII priedo I dalis papildoma E 
skirsniu:

Išbraukta.

„

E. Alkoholio kiekio mažinimo procedūros

Siekiant sumažinti dalį etanolio kiekio 
arba beveik visą etanolio kiekį VII priedo 
II dalies 1 punkte ir 4–9 punktuose 
nurodytų vynuogių produktų sudėtyje, 
leidžiama taikyti šias alkoholio kiekio 
mažinimo procedūras (kiekvieną atskirai 
arba kartu):

a) dalinį vakuuminį garinimą,

b) membraninio filtravimo metodus,

c) distiliavimą.

Taikant alkoholio kiekio mažinimo 
procedūras, neturi susidaryti 
organoleptinių vynuogių produkto 
defektų. Etanolis iš vynuogių produkto 
neturi būti šalinamas kartu didinant 
cukraus kiekį vynuogių misoje.

“;

Or. pt
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Pakeitimas 676
John Stuart Agnew

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 33 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VIII priedo I dalies E skirsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant sumažinti dalį etanolio kiekio arba 
beveik visą etanolio kiekį VII priedo II 
dalies 1 punkte ir 4–9 punktuose nurodytų 
vynuogių produktų sudėtyje, leidžiama 
taikyti šias alkoholio kiekio mažinimo 
procedūras (kiekvieną atskirai arba kartu):

Siekiant sumažinti dalį etanolio kiekio arba 
beveik visą etanolio kiekį VII priedo II 
dalies 1–9, 15 ir 16 punktuose nurodytų 
vynuogių produktų sudėtyje, leidžiama 
taikyti šias alkoholio kiekio mažinimo 
procedūras (kiekvieną atskirai arba kartu):

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suteikti būtiną lankstumą, kad būtų galima integruoti galimas naujas 
nealkoholinio vyno gamybos technologijas. Pagrindiniame tekste turėtų būti nustatyti 
bendrieji naudojimo principai, o antrinės teisės aktuose turėtų būti apibrėžiami konkretūs 
patvirtinti metodai.

Pakeitimas 677
John Stuart Agnew

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 33 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VIII priedo I dalies E skirsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kiti procesai, kuriems suteiktas 
leidimas pagal 80 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suteikti būtiną lankstumą, kad būtų galima integruoti galimas naujas 
nealkoholinio vyno gamybos technologijas. Pagrindiniame tekste turėtų būti nustatyti 
bendrieji naudojimo principai, o antrinės teisės aktuose turėtų būti apibrėžiami konkretūs 
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patvirtinti metodai.

Pakeitimas 678
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 33 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VIII priedo II dalies D skirsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

33a) VIII priedo II dalies D skirsnio 3 
dalis iš dalies keičiama taip:

3. Vyno nuosėdų spaudimas ir pakartotinė
vynuogių išspaudų rauginimas kitais nei 
distiliavimo ar išspaudų vyno (piquette) 
gamybos tikslais draudžiamas. Vyno 
nuosėdų filtravimas ir centrifugavimas 
nelaikomas spaudimu, jei gaunami 
produktai yra geros ir prekinės kokybės.

„3. Vyno nuosėdų spaudimas ir 
pakartotinis vynuogių išspaudų rauginimas 
kitais nei distiliavimo, metano gavybos, 
kompostavimo ar išspaudų vyno (piquette) 
gamybos tikslais draudžiamas. Vyno 
nuosėdų filtravimas ir centrifugavimas 
nelaikomas spaudimu, jei gaunami 
produktai yra geros ir prekinės kokybės.

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1544449960291&from=LT).

Pakeitimas 679
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 33 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VIII priedo II dalies D skirsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

33a) VIII priedo II dalies D skirsnio 3 
dalis iš dalies keičiama taip:

3. Vyno nuosėdų spaudimas ir pakartotinė
vynuogių išspaudų rauginimas kitais nei 
distiliavimo ar išspaudų vyno (piquette) 

„3. Vyno nuosėdų spaudimas ir 
pakartotinis vynuogių išspaudų rauginimas 
kitais nei distiliavimo, metano gavybos, 
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gamybos tikslais draudžiamas. Vyno 
nuosėdų filtravimas ir centrifugavimas 
nelaikomas spaudimu, jei gaunami 
produktai yra geros ir prekinės kokybės.

kompostavimo ar išspaudų vyno (piquette) 
gamybos tikslais draudžiamas. Vyno 
nuosėdų filtravimas ir centrifugavimas 
nelaikomas spaudimu, jei gaunami 
produktai yra geros ir prekinės kokybės.

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101).

Pagrindimas

Metano gavybos ir kompostavimo centrai kaip ir distilerijos dalyvauja panaudojant ir 
perdirbant vyno gamybos likučius (vynuogių išspaudas ir vyno nuosėdas), taip prisidėdami 
prie aplinkos apsaugos. Todėl, kaip distiliavimo atveju, natūralus nuosėdų rauginimas 
būtinas tam, kad jas būtų galima panaudoti.

Pakeitimas 680
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 33 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
X priedo II skirsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

33a) X priedo II skirsnio 2 dalis 
pakeičiama taip:

2. 1 dalyje nurodyta kaina taikoma III 
priedo B skirsnyje apibrėžtos standartinės 
kokybės cukriniams runkeliams.

„2. 1 dalyje nurodyta kaina taikoma šalių
apibrėžtos standartinės kokybės cukriniams 
runkeliams.

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=LT).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama priimti X priedą „Cukrinių runkelių sektorius panaikinus kvotų 
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sistemą“. Iš tikrųjų Komisijos siūlymu panaikinti III priedo B skirsnį būtina apsaugoti 
augintojus ir perdirbimo įmones, nurodant, kad dabar šalys turi apibrėžti kokybės standartą.

Pakeitimas 681
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 33 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
X priedo XI dalies 1 punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

33b) X priedo XI dalies 1 punktas
pakeičiamas taip:

1. Į tarpšakinius prekybos susitarimus, 
nurodytus II priedo II dalies A skirsnio 6 
punkte, įtraukiamos arbitražo sąlygos.

„1. Į tarpšakinius prekybos susitarimus, 
nurodytus II priedo II dalies A skirsnio 6 
punkte, įtraukiami taikinimo, 
tarpininkavimo mechanizmai arba
arbitražo sąlygos.

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=LT).

Pagrindimas

Šiame pakeitime siūlomi alternatyvūs ginčų sprendimo tik arbitražo sąlygomis mechanizmai, 
kurie dalyvaujančioms šalims pasirodė pernelyg brangūs.

Pakeitimas 682
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 33 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
X priedo IX skirsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33c) į X priedo IX skirsnį įterpiama ši 
dalis:
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„4a. Cukraus gamybos įmonė ir 
atitinkami cukrinių runkelių pardavėjai 
gali susitarti dėl vertės pasidalijimo 
sąlygų, kurios apima rinkos pelną ir 
nuostolius, nustatydami, kaip tarp jų turi 
būti paskirstomi cukraus rinkos kainų ar 
kitų žaliavų rinkų pokyčiai.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Reglamente 1308/2013 kodifikuoti vertės paskirstymo cukraus 
sektoriuje sąlygą, nustatytą remiantis 2016 m. gegužės 17 d. Komisijos deleguotuoju 
reglamentu (ES) 2016/1166. Taip pat siūloma, kad šios vertės paskirstymo sąlygos galėtų 
apimti atitinkamų bendrai suderintų kainų nustatymo rodiklių apibrėžimą.

Pakeitimas 683
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio -1 pastraipa (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1 1 straipsnio 2b dalis iš dalies 
keičiama taip:

b) pridėtinės vertės suteikiančiais 
ypatumais, siejamais su jų gamybai 
naudojamais ūkininkavimo ar perdirbimo 
būdais arba su jų gamybos arba prekybos 
vieta.

„b) pridėtinės vertės suteikiančiais 
ypatumais, siejamais su jų gamybai 
naudojamais ūkininkavimo ar perdirbimo 
būdais arba su jų gamybos arba prekybos 
vieta, arba prireikus jų indėliu į tvarų 
vystymąsi

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543504936419&uri=CELEX:02012R1151-20130103).

Pagrindimas

Siekiant patenkinti Sąjungos vartotojų ir piliečių lūkesčius, svarbu, kad gaminant produktus, 
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kuriems suteikta kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda, būtų atsižvelgta į tvarų 
vystymąsi.

Pakeitimas 684
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
1 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a straipsnis

1 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

2. Šiuo reglamentu nustatomos kokybės 
sistemos, kuriomis remiantis atpažįstami ir 
atitinkamais atvejais saugomi pavadinimai 
ir terminai, kuriais visų pirma vadinami ar 
apibūdinami žemės ūkio produktai, kurie 
pasižymi: a) pridėtinės vertės 
suteikiančiomis savybėmis arba b) 
pridėtinės vertės suteikiančiais ypatumais, 
siejamais su jų gamybai naudojamais 
ūkininkavimo ar perdirbimo būdais arba su 
jų gamybos arba prekybos vieta.

„Šiuo reglamentu nustatomos kokybės 
sistemos, kuriomis remiantis atpažįstami ir 
atitinkamais atvejais saugomi pavadinimai 
ir terminai, kuriais visų pirma vadinami ar 
apibūdinami žemės ūkio produktai, kurie 
pasižymi: a) pridėtinės vertės 
suteikiančiomis savybėmis arba b) 
pridėtinės vertės suteikiančiais ypatumais, 
siejamais su jų gamybai naudojamais 
ūkininkavimo ar perdirbimo būdais arba su 
jų gamybos arba prekybos vieta arba, kai 
tinkama, jų indėliu į darnų vystymąsi.

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R1151-
20130103&qid=1544449512758&from=EN)

Pakeitimas 685
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
1 straipsnio 2 dalies b punktas
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1) 1 straipsnio 2 dalies b punktas 
pakeičiamas taip:

b) pridėtinės vertės suteikiančiais 
ypatumais, siejamais su jų gamybai 
naudojamais ūkininkavimo ar perdirbimo 
būdais arba su jų gamybos arba prekybos 
vieta.

„b) pridėtinės vertės suteikiančiais 
ypatumais, siejamais su jų gamybai 
naudojamais ūkininkavimo ar perdirbimo 
būdais arba su jų gamybos arba prekybos, 
arba prireikus jų indėliu į tvarų vystymąsi.

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=LT).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patenkinti didėjančius Sąjungos vartotojų ir piliečių lūkesčius 
suteikiant galimybę kokybiškų produktų specifikacijomis prisidėti prie tvaraus vystymosi ir už 
tai būti pripažintiems.

Pakeitimas 686
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis reglamentas ir visų pirma 
registravimas, atliktas pagal 52 straipsnį, 
nedaro poveikio atitinkamų produktų 
atitikčiai kitoms Sąjungos taisyklėms, visų 
pirma susijusioms su produktų pateikimu 
rinkai, prekyba ir maisto produktų 
ženklinimu.“;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 687
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
5 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 5 straipsnio 1 dalies įžanginis 
sakinys pakeičiamas taip:

1. Šiame reglamente kilmės vietos 
nuoroda – pavadinimas, tradiciškai 
naudojamas konkrečioje vietovėje, kuriuo 
apibūdinamas produktas:

Or. en

Pakeitimas 688
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
5 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1a) 5 straipsnio 1 dalies įžanginis 
sakinys iš dalies keičiamas taip:

1. Šiame reglamente kilmės vietos 
nuoroda – pavadinimas, kuriuo 
apibūdinamas produktas:

„1. Šiame reglamente kilmės vietos 
nuoroda – įprastai konkrečioje vietovėje 
naudojamas pavadinimas, kuriuo 
apibūdinamas produktas:

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543504936419&uri=CELEX:02012R1151-20130103).

Pagrindimas

Kaip vyno atveju, žemės ūkio produktų ir maisto produktų kilmės vietos nuorodos apibrėžtis 
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sutampa su Lisabonos susitarime tarptautiniu mastu nustatyta apibrėžtimi.

Pakeitimas 689
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) 5 straipsnio 1 dalies b punktas 
pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„

b) kurio kokybę ar savybes iš esmės 
arba išimtinai nulėmė tam tikra 
geografinė aplinka su jai būdingais 
gamtos ir, jei tinkama, žmogaus veiklos 
veiksniais

“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atmesti Komisijos pasiūlymą, dėl kurio būtų iš tikrųjų sumažinti 
SKVN suteikimo reikalavimai, pakeičiant jos koncepciją, kuri glaudžiai susijusi su geografine 
aplinka, kuri privalo apimti gamtos ir žmogaus veiklos veiksnius.

Pakeitimas 690
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
5 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2b) 5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 
iš dalies keičiama taip:

1. Šiame reglamente kilmės vietos „1. Šiame reglamente kilmės vietos 
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nuoroda – pavadinimas, kuriuo 
apibūdinamas produktas:

nuoroda – pavadinimas, tradiciškai 
naudojamas konkrečioje vietovėje, kuriuo 
apibūdinamas produktas:

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1151&from=IT)

Pakeitimas 691
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
5 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a) 5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 
iš dalies keičiama taip:

2. Šiame reglamente „geografinė 
nuoroda“ – pavadinimas, kuriuo 
apibūdinamas produktas:

„2. Šiame reglamente „geografinė 
nuoroda“ – pavadinimas, tradiciškai 
naudojamas konkrečioje vietovėje, kuriuo 
apibūdinamas produktas:

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1151&from=IT)

Pakeitimas 692
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnio 2 dalis keičiama taip:

„1. Šiame reglamente „geografinė 
nuoroda“ – pavadinimas, tradiciškai 
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naudojamas konkrečioje vietovėje, kuriuo 
apibūdinamas produktas:“;

Or. en

Pakeitimas 693
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
6 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a) 6 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

2. Pavadinimo negalima registruoti kaip 
kilmės vietos nuorodos ar geografinės 
nuorodos, jei jis panašus į augalo ar 
gyvūno veislės pavadinimą arba su juo 
sutampa ir gali suklaidinti vartotoją dėl 
tikrosios produkto kilmės.

„2. Pavadinimo negalima registruoti kaip 
kilmės vietos nuorodos ar geografinės 
nuorodos, jei jis panašus į augalo ar 
gyvūno veislės pavadinimą arba su juo 
sutampa ir gali suklaidinti vartotoją dėl 
tikrosios produkto kilmės bei painioti 
produktus įregistruotu pavadinimu ir 
atitinkamą augalų ar gyvūnų veislę.

Pirmiausia atsižvelgiama į šiuos aspektus:

a) faktinį augalų ar gyvūnų rūšies 
pavadinimo naudojimą prekiniame 
pavadinime;

b) homonimiją, kuri atsirastų dėl 
pavadinimų registracijos;

c) augalų arba gyvūnų rūšių naudojimo 
išplėtimą už kilmės teritorijos ribų.

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=lt).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiai nurodyti SKVN ir GN registracijos tvarką, kai pavadinimas 
sutampa su augalo ir (arba) gyvūno veislės pavadinimu, užuot vien rėmusis vartotojo 
neklaidinimo dėl tikrosios produkto kilmės principu. Šis pasiūlymas dera su Senojo 
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reglamento 510/2006 įgyvendinimo reglamento 1898/2006 3 straipsnio 3 dalimi.

Pakeitimas 694
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) 7 straipsnio 1 dalies d punktas 
išbraukiamas;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atmesti Komisijos pasiūlymą, turintį neigiamą poveikį esminiam 
geografinių nuorodų (GN) sistemų patikimumo aspektui ir neatitinka tikslo didinti nuostatų 
kontrolės patikimumą ir produktų atsekamumo ir patikros nuostatų vienodumą.

Pakeitimas 695
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
7 straipsnio 1 dalies e punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4b) 7 straipsnio 1 dalies e punktas 
pakeičiamas taip:

e) produkto gaminimo būdo ir atitinkamais 
atvejais autentiškų ir nekintančių vietinių 
gamybos būdų apibūdinimas, taip pat 
informacija apie pakavimą, jei pareiškėjų 
grupė taip nustato ir pateikia pakankamą su
produktu susijusį pagrindimą, kodėl 
produktas turi būti pakuojamas apibrėžtoje 
geografinėje vietovėje, kad būtų išsaugota 
kokybė, užtikrinta kilmė ar užtikrinta 

„e) produkto gaminimo būdo ir 
atitinkamais atvejais jo indėlio į tvarų 
vystymąsi, autentiškų ir nekintančių 
vietinių gamybos būdų apibūdinimas, taip 
pat informacija apie pakavimą, jei 
pareiškėjų grupė taip nustato ir pateikia 
pakankamą su produktu susijusį 
pagrindimą, kodėl produktas turi būti 
pakuojamas apibrėžtoje geografinėje 
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kontrolė, atsižvelgiant į Sąjungos teisę, 
visų pirma laisvo prekių judėjimo ir laisvės 
teikti paslaugas srityse;

vietovėje, kad būtų išsaugota kokybė, 
užtikrinta kilmė ar užtikrinta kontrolė, 
atsižvelgiant į Sąjungos teisę, visų pirma 
laisvo prekių judėjimo ir laisvės teikti
paslaugas srityse

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=lt).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patenkinti didėjančius Sąjungos vartotojų ir piliečių lūkesčius 
suteikiant galimybę kokybiškų produktų specifikacijomis prisidėti prie tvaraus vystymosi ir už 
tai būti pripažintiems.

Pakeitimas 696
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4a) 7 straipsnio 1 dalies d punktas 
pakeičiamas taip:

d) įrodymai, kad produktas yra kilęs iš 5 
straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytos 
apibrėžtos geografinės vietovės;

„d) atsekamumo duomenys, kuriais 
remiantis galima patvirtinti, kad produktas 
yra kilęs iš 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse
nustatytos geografinės vietovės

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=lt).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išaiškinti pagrindinį Sąjungos kokybės politikos aspektą ir didinti 
kontrolės patikimumą ir produktų atsekamumo ir patikros nuostatų vienodumą valstybėse 
narėse.
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Pakeitimas 697
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
7 straipsnio pirma pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3b) 7 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:

1. Saugoma kilmės vietos nuoroda arba 
saugoma geografinė nuoroda turi atitikti 
specifikaciją, kurioje nurodoma bent ši 
informacija: a) pavadinimas, kuris turi būti 
saugomas kaip kilmės vietos nuoroda arba 
geografinė nuoroda, kai jis naudojamas 
prekyboje arba bendrinėje kalboje, ir tik 
tomis kalbomis, kuriomis konkretus 
produktas dabar yra arba anksčiau buvo 
apibūdinamas apibrėžtoje geografinėje 
vietovėje; b) produkto apibūdinimas, 
įskaitant žaliavas, jei taikytina, taip pat 
pagrindines fizines, chemines, 
mikrobiologines arba organoleptines 
produkto savybes; c) geografinės vietovės 
apibrėžimas, nustatytas atsižvelgiant į šios 
dalies f punkto i arba ii papunktyje 
nurodytą ryšį, ir atitinkamais atvejais 
išsamūs duomenys apie 5 straipsnio 3 
dalyje nustatytų reikalavimų laikymąsi; d) 
įrodymai, kad produktas yra kilęs iš 5 
straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytos 
apibrėžtos geografinės vietovės; e) 
produkto gaminimo būdo ir atitinkamais 
atvejais autentiškų ir nekintančių vietinių 
gamybos būdų apibūdinimas, taip pat 
informacija apie pakavimą, jei pareiškėjų 
grupė taip nustato ir pateikia pakankamą su 
produktu susijusį pagrindimą, kodėl 
produktas turi būti pakuojamas apibrėžtoje 
geografinėje vietovėje, kad būtų išsaugota 
kokybė, užtikrinta kilmė ar užtikrinta 
kontrolė, atsižvelgiant į Sąjungos teisę, 
visų pirma laisvo prekių judėjimo ir laisvės 
teikti paslaugas srityse; f) išsamūs 

„1. Saugoma kilmės vietos nuoroda arba 
saugoma geografinė nuoroda turi atitikti 
specifikaciją, kurioje nurodoma bent ši 
informacija: a) pavadinimas, kuris turi būti 
saugomas kaip kilmės vietos nuoroda arba 
geografinė nuoroda, kai jis naudojamas 
prekyboje arba bendrinėje kalboje, ir tik 
tomis kalbomis, kuriomis konkretus 
produktas dabar yra arba anksčiau buvo 
apibūdinamas apibrėžtoje geografinėje 
vietovėje; b) produkto apibūdinimas, 
įskaitant žaliavas, jei taikytina, taip pat 
pagrindines fizines, chemines, 
mikrobiologines arba organoleptines 
produkto savybes; c) geografinės vietovės 
apibrėžimas, nustatytas atsižvelgiant į šios 
dalies f punkto i arba ii papunktyje 
nurodytą ryšį, ir atitinkamais atvejais 
išsamūs duomenys apie 5 straipsnio 3 
dalyje nustatytų reikalavimų laikymąsi; d) 
įrodymai, kad produktas yra kilęs iš 5 
straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytos 
apibrėžtos geografinės vietovės; e) 
produkto gaminimo būdo ir atitinkamais 
atvejais indėlio į darnų vystymąsi, 
autentiškų ir nekintančių vietinių gamybos 
būdų apibūdinimas, taip pat informacija 
apie pakavimą, jei pareiškėjų grupė taip 
nustato ir pateikia pakankamą su produktu 
susijusį pagrindimą, kodėl produktas turi 
būti pakuojamas apibrėžtoje geografinėje 
vietovėje, kad būtų išsaugota kokybė, 
užtikrinta kilmė ar užtikrinta kontrolė, 
atsižvelgiant į Sąjungos teisę, visų pirma 
laisvo prekių judėjimo ir laisvės teikti 
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duomenys, kuriais nustatomas: i) 
produkto kokybės ar savybių ir 
geografinės aplinkos, nurodytos 5 
straipsnio 1 dalyje, ryšys; arba ii) 
atitinkamais atvejais, produkto tam tikros 
kokybės, reputacijos ar kitos savybės ir 
geografinės kilmės, nurodytos 5 straipsnio 
2 dalyje, ryšys; g) valdžios institucijų 
arba, jei yra, įstaigų, pagal 37 straipsnį 
tikrinančių atitiktį produkto specifikacijos 
nuostatoms, pavadinimai, adresai ir jų 
konkrečios užduotys; h) specialios 
atitinkamo produkto ženklinimo taisyklės.

paslaugas srityse;

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R1151-
20130103&qid=1544449512758&from=EN)

Pakeitimas 698
Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) 10 straipsnio 1 dalies įvadinis 
sakinys pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„

51 straipsnio 1 dalyje nurodytas pagrįstas 
prieštaravimo pareiškimas priimtinas tik 
jei Komisija jį gauna per toje dalyje 
nustatytą laikotarpį ir jei:

“

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išlaikytas status quo.
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Pakeitimas 699
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
11 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4c) 11 straipsnio 2 dalis iš dalies 
keičiama taip:

2. Į registrą gali būti įrašytos su trečiųjų 
šalių produktais susijusios geografinės 
nuorodos, kurios Sąjungoje yra saugomos 
pagal tarptautinį susitarimą, kurio viena iš 
susitariančiųjų šalių yra Sąjunga. Jei 
minėtame susitarime specialiai nenurodyta, 
kad konkretūs pavadinimai yra pagal šį 
reglamentą saugomos kilmės vietos 
nuorodos, į registrą jie įrašomi kaip 
saugomos geografinės nuorodos.

„2. Į registrą gali būti įrašytos su trečiųjų 
šalių produktais susijusios geografinės 
nuorodos, kurios Sąjungoje yra saugomos 
pagal tarptautinį susitarimą, kurio viena iš 
susitariančiųjų šalių yra Sąjunga, jeigu taip 
numatyta susitarime. Jei minėtame 
susitarime specialiai nenurodyta, kad 
konkretūs pavadinimai yra pagal šį 
reglamentą saugomos kilmės vietos 
nuorodos, į registrą jie įrašomi kaip 
saugomos geografinės nuorodos.

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=lt).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išaiškinti, kad trečiosios šalies produktai, saugomi pagal tarptautinį 
susitarimą, kurio viena iš susitariančiųjų šalių yra Sąjunga, gali būti įrašyti į registrą, jeigu 
tame susitarime tai numatyta. Taip bus suderinta Komisijos praktika ir paaiškinta kokiais 
atvejais šalims galima naudoti pagal tarptautinį susitarimą saugomas trečiųjų šalių nuorodas 
ir logotipus.

Pakeitimas 700
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
12 straipsnio 3 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

4d) 12 straipsnio 3 dalis iš dalies 
keičiama taip:

3. Tuo atveju, kai prekiaujama Sąjungos 
kilmės produktais, kurių pavadinimai 
šiame reglamente nustatyta tvarka 
įregistruoti kaip saugomos kilmės vietos 
nuorodos arba saugomos geografinės 
nuorodos, su jomis susiję Sąjungos 
simboliai pateikiami etiketėje. Be to, 
įregistruotas produkto pavadinimas turėtų 
būti pateikiamas tame pačiame regėjimo 
lauke. Etiketėje gali būti pateikiamos 
nuorodos „saugoma kilmės vietos 
nuoroda“, „saugoma geografinė nuoroda“ 
arba atitinkamos santrumpos – SKVN arba 
SGN.

„3. Tuo atveju, kai prekiaujama Sąjungos 
kilmės produktais, kurių pavadinimai 
šiame reglamente nustatyta tvarka 
įregistruoti kaip saugomos kilmės vietos 
nuorodos arba saugomos geografinės 
nuorodos, su jomis susiję Sąjungos 
simboliai pateikiami etiketėje, reklaminėje 
medžiagoje ir su atitinkamu produktu 
susijusiuose dokumentuose. Be to, 
įregistruotas produkto pavadinimas turėtų 
būti pateikiamas tame pačiame regėjimo 
lauke ir akivaizdžioje vietoje, kad būtų 
aiškiai matomas ir perskaitomas, ir, jei 
reikia, neištrinamas. Jokiu būdu 
negalima jo paslėpti, užtamsinti, sugadinti 
arba nutraukti bet kokiu kitu rašytiniu ar 
iliustratyviu elementu arba bet kokiu kitu 
tarpiniu dokumentu. Etiketėje gali būti 
pateikiamos nuorodos „saugoma kilmės 
vietos nuoroda“, „saugoma geografinė 
nuoroda“ arba atitinkamos santrumpos –
SKVN arba SGN.

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=lt).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti dabar nustatytų piktnaudžiavimo atvejų ir pasiūlyti 
nevarginant vartotojo akių įskaitomai ir matomai nurodyti saugomą pavadinimą ne tik 
produktų etiketėse, bet ir informacinėje medžiagoje, kuria naudojamasi prekiaujant 
nuotoliniu būdu, reklamoje ir lydimuosiuose produktų dokumentuose.

Pakeitimas 701
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 e punktas (naujas)
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Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
12 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4e) į 12 straipsnio 6 dalį įtraukiama 
tokia pastraipa:

„Tuo atveju, kai prekiaujama trečiųjų 
šalių kilmės produktais, saugomais pagal
tarptautinį susitarimą, kurio viena iš 
susitariančiųjų šalių yra Sąjunga, ir kurių 
pavadinimai neįrašyti į registrą, etiketėje 
negali būti pateikiamos 3 dalyje nurodytos 
nuorodos ar su jomis susiję Sąjungos 
simboliai.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, kad trečiųjų šalių produktų, saugomų pagal tarptautinį 
susitarimą, kurio viena iš susitariančiųjų šalių yra Sąjunga, ir kurie neįrašyti į registrą, 
etiketėse negalima pateikti GN ir SKVN ir atitinkamų su Sąjunga susijusių ES logotipų.

Pakeitimas 702
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 a dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 13 straipsnio 1 dalies a punktas iš 
dalies keičiamas taip:

„a) bet kokio tiesioginio ar netiesioginio 
įregistruoto pavadinimo naudojimo 
komerciniais tikslais neregistruotiems 
produktams, jeigu tie produktai yra 
panašūs į tuo pavadinimu įregistruotus 
produktus arba jeigu naudojant tą 
pavadinimą naudojamasi šiek tiek 
pakeista ar papildyta saugomo 
pavadinimo reputacija, įskaitant atvejus, 
kai tie produktai naudojami kaip 
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sudedamosios dalys;“

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R1151-
20130103&qid=1543598100994&from=LT)

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas yra sustiprinti sistemą, pagal kurią užtikrinama bet kurios saugomos 
kilmės vietos nuorodos ar saugomos geografinės nuorodos apsauga.

Pakeitimas 703
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
13 straipsnio 1 dalies a punktas 

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4a) 13 straipsnio 1 dalies a punktas iš 
dalies keičiamas taip:

a) bet kokio tiesioginio ar netiesioginio 
įregistruoto pavadinimo naudojimo 
komerciniais tikslais neregistruotiems 
produktams, jeigu tie produktai yra 
panašūs į tuo pavadinimu įregistruotus 
produktus arba jeigu naudojant tą 
pavadinimą naudojamasi saugomo 
pavadinimo reputacija, įskaitant atvejus, 
kai tie produktai naudojami kaip 
sudedamosios dalys;

„a) bet kokio tiesioginio ar netiesioginio 
įregistruoto pavadinimo naudojimo 
komerciniais tikslais neregistruotiems 
produktams, jeigu tie produktai yra 
panašūs į tuo pavadinimu įregistruotus 
produktus arba jeigu naudojant tą 
pavadinimą naudojamasi saugomo 
pavadinimo reputacija, jai kenkiama arba 
ji menksta, įskaitant atvejus, kai tie 
produktai naudojami kaip sudedamosios 
dalys

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1543504936419&uri=CELEX:02012R1151-20130103).

Pagrindimas

Kaip vyno atveju, šiuo pakeitimu siekiama stiprinti saugomų žemės ūkio produktų ir maisto 
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produktų pavadinimų apsaugos sistemą.

Pakeitimas 704
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 b dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
13 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) 13 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo nauju punktu:

„da) bet kokios domeno vardo, kuris yra 
panašus į saugomą nuorodą arba gali būti 
visiškai arba iš dalies su ja painiojamas, 
piktavališkos registracijos.“;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R1151-
20130103&qid=1543598100994&from=LT)

Pagrindimas

Svarbu stiprinti geografinių nuorodų apsaugos internete sistemą.

Pakeitimas 705
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
13 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) į 13 straipsnį įterpiamas naujas 
punktas:

„da) bet koks domeno vardo, kuris yra 
panašus į saugomą pavadinimą arba gali 
būti visiškai arba iš dalies su juo 
painiojamas, nesąžiningas 
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įregistravimas;“;

Or. fr

Pagrindimas

Kaip vyno atveju, svarbu stiprinti saugomų pavadinimų apsaugos sistemą papildant 
galiojančius teisės aktus.

Pakeitimas 706
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 f punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
13 straipsnio 1 dalies a punktas 

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4f) 13 straipsnio 1 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:

a) bet kokio tiesioginio ar netiesioginio 
įregistruoto pavadinimo naudojimo 
komerciniais tikslais neregistruotiems 
produktams, jeigu tie produktai yra 
panašūs į tuo pavadinimu įregistruotus 
produktus arba jeigu naudojant tą 
pavadinimą naudojamasi saugomo 
pavadinimo reputacija, įskaitant atvejus, 
kai tie produktai naudojami kaip 
ingredientai;

„a) bet kokio tiesioginio ar netiesioginio 
įregistruoto pavadinimo naudojimo 
komerciniais tikslais neregistruotiems 
produktams, jeigu tie produktai yra 
panašūs į tuo pavadinimu įregistruotus 
produktus arba jeigu naudojant tą 
pavadinimą naudojamasi saugomo 
pavadinimo reputacija, jai kenkiama arba 
ji menkinama, įskaitant atvejus, kai tie 
produktai naudojami kaip sudedamosios 
dalys

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=lt).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama dėl nuoseklumo suderinti šį reglamentą su pranešėjo atliktais 
Bendro BRO reglamento papildymais (34 pakeitimas).
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Pakeitimas 707
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 g punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
13 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4g) į 13 straipsnio 1 dalį įterpiamas 
naujas punktas:

„da) bet koks domeno vardo, kuris yra 
panašus į saugomą pavadinimą arba gali 
būti visiškai arba iš dalies su juo 
painiojamas, piktavališko naudojimas;“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama dėl nuoseklumo suderinti šį reglamentą su pranešėjo atliktais 
Bendro BRO reglamento papildymais (34 pakeitimas).

Pakeitimas 708
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyta apsauga taip pat 
taikoma prekėms, įvežamoms į Sąjungos 
muitų teritoriją neišleidžiant jų į laisvą 
apyvartą toje teritorijoje, ir prekėms, 
parduodamoms elektroninės prekybos 
būdu.“;

4. 1 dalyje nurodyta apsauga taip pat 
taikoma, kiek tai susiję su saugomos 
kilmės vietos ar saugomos geografinės 
nuorodos, kaip antro lygio domeno 
suteikimu pagal ES ir valstybių narių 
nacionalinių kodų aukščiausio lygio 
domeną, taip pat prekėms, parduodamoms 
elektroninės prekybos būdu. Tik toms 
valstybėms narėms, iš kurių kilusios 
saugomos kilmės vietos nuorodos ar 
saugomos geografinės nuorodos arba 
atitinkamos suinteresuotosios gamintojų 
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grupės (nurodytos 45 straipsnyje), gali 
būti suteikti šie įgaliojimai.

Or. it

Pakeitimas 709
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyta apsauga taip pat 
taikoma prekėms, įvežamoms į Sąjungos 
muitų teritoriją neišleidžiant jų į laisvą 
apyvartą toje teritorijoje, ir prekėms, 
parduodamoms elektroninės prekybos 
būdu.

4. 1 dalyje nurodyta apsauga taip pat 
taikoma prekėms, identiškoms 
SKVN / SGN, registruotoms ES, ir 
įvežamoms į Sąjungos muitų teritoriją 
neišleidžiant jų į laisvą apyvartą toje 
teritorijoje, ir prekėms, parduodamoms 
elektroninės prekybos būdu.

Or. en

Pagrindimas

Manau, kad šio sakinio taikymo apimtis turi būti sugriežtinta toms tranzito prekėms, kurios 
yra identiškos SKVN / SGN registruotoms prekėms.

Pakeitimas 710
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas 
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyta apsauga taip pat 
taikoma prekėms, įvežamoms į Sąjungos 
muitų teritoriją neišleidžiant jų į laisvą 
apyvartą toje teritorijoje, ir prekėms, 
parduodamoms elektroninės prekybos 

4. 1 dalyje nurodyta apsauga taip pat 
taikoma prekėms, kurios vežamos tranzitu, 
kaip apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. 2017/625 3 straipsnio 44 punkte, ir 
prekėms, kurios parduodamos naudojant 
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būdu; nuotolinio ryšio priemones;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išaiškinti Komisijos pasiūlymą siekiant labiau taikyti tranzito ir 
nuotolinės prekybos sistemą, o tai yra platesnė sąvoka nei „elektroninė prekyba“.

Pakeitimas 711
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) 13 straipsnio 1 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:

a) bet kokio tiesioginio ar netiesioginio 
įregistruoto pavadinimo naudojimo 
komerciniais tikslais neregistruotiems 
produktams, jeigu tie produktai yra 
panašūs į tuo pavadinimu įregistruotus 
produktus arba jeigu naudojant tą 
pavadinimą naudojamasi saugomo 
pavadinimo reputacija, ji pabloginama ar 
susilpninama, įskaitant atvejus, kai tie 
produktai naudojami kaip sudedamosios 
dalys;

Or. en

Pakeitimas 712
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
13 straipsnio 1 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

5a) 13 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

1. Įregistruoti pavadinimai saugomi nuo: „1. Įregistruoti pavadinimai saugomi nuo:

a) bet kokio tiesioginio ar netiesioginio 
įregistruoto pavadinimo naudojimo 
komerciniais tikslais neregistruotiems 
produktams, jeigu tie produktai yra 
panašūs į tuo pavadinimu įregistruotus 
produktus arba jeigu naudojant tą 
pavadinimą naudojamasi saugomo 
pavadinimo reputacija, įskaitant atvejus, 
kai tie produktai naudojami kaip 
sudedamosios dalys;

a) bet kokio tiesioginio ar netiesioginio 
įregistruoto pavadinimo naudojimo 
komerciniais tikslais neregistruotiems 
produktams, jeigu tie produktai yra 
panašūs į tuo pavadinimu įregistruotus 
produktus arba jeigu naudojant tą 
pavadinimą naudojamasi saugomo 
pavadinimo reputacija, ji pabloginama ar 
susilpninama, įskaitant atvejus, kai tie 
produktai naudojami kaip sudedamosios 
dalys;

b) bet kokio netinkamo naudojimo, 
imitavimo ar mėgdžiojimo, net jei 
nurodoma tikroji produktų ar paslaugų 
kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra 
išverstas arba prie jo rašomi tokie žodžiai 
kaip „rūšis“, „tipas“, „metodas“, 
„pagamintas kaip“, „imitacija“ ar pan., 
įskaitant atvejus, kai tie produktai 
naudojami kaip sudedamosios dalys;

b) bet kokio netinkamo naudojimo, 
imitavimo ar mėgdžiojimo, net jei 
nurodoma tikroji produktų ar paslaugų 
kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra 
išverstas arba prie jo rašomi tokie žodžiai 
kaip „rūšis“, „tipas“, „metodas“, 
„pagamintas kaip“, „imitacija“ ar pan., 
įskaitant atvejus, kai tie produktai 
naudojami kaip sudedamosios dalys;

c) bet kokios kitos melagingos ar 
klaidinančios produkto provenencijos 
vietos, kilmės, pobūdžio ar esminių 
ypatybių nuorodos, kurios naudojamos ant 
produkto išorinės ar vidinės pakuotės, 
reklaminėje medžiagoje arba su atitinkamu 
produktu susijusiuose dokumentuose, ir 
nuo produkto pakavimo į tokią tarą, kuri 
gali sukelti klaidingą įspūdį apie produkto 
kilmę;

c) bet kokios kitos melagingos ar 
klaidinančios produkto provenencijos 
vietos, kilmės, pobūdžio ar esminių 
ypatybių nuorodos, kurios naudojamos ant 
produkto išorinės ar vidinės pakuotės, 
reklaminėje medžiagoje arba su atitinkamu 
produktu susijusiuose dokumentuose, ir 
nuo produkto pakavimo į tokią tarą, kuri 
gali sukelti klaidingą įspūdį apie produkto 
kilmę;

d) bet kokios kitos praktikos, dėl kurios 
vartotojas gali susidaryti klaidingą įspūdį 
apie tikrąją produkto kilmę.

d) bet kokios kitos praktikos, dėl kurios 
vartotojas gali susidaryti klaidingą įspūdį 
apie tikrąją produkto kilmę.

Jei saugomoje kilmės vietos nuorodoje 
arba saugomoje geografinėje nuorodoje yra 
bendriniu produkto pavadinimu laikomas 
pavadinimas, laikoma, kad to bendrinio 
pavadinimo naudojimas neprieštarauja 
pirmos pastraipos a arba b punktams.

Jei saugomoje kilmės vietos nuorodoje 
arba saugomoje geografinėje nuorodoje yra 
bendriniu produkto pavadinimu laikomas 
pavadinimas, laikoma, kad to bendrinio 
pavadinimo naudojimas neprieštarauja 
pirmos pastraipos a arba b punktams.

“;
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1151&from=IT)

Pakeitimas 713
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
13 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b) 13 straipsnio 1 dalyje įterpiamas 
šis punktas:

„da) domeno vardo, kuris yra panašus į 
saugomą nuorodą arba gali būti visiškai 
arba iš dalies su juo painiojamas, 
piktavališkos registracijos.“;

Or. en

Pakeitimas 714
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
14 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5a) 14 straipsnis pakeičiamas taip:

1. Jeigu kilmės vietos nuoroda ar 
geografinė nuoroda yra įregistruota pagal šį 
reglamentą, prekės ženklą, kurio 
naudojimas prieštarautų 13 straipsnio 1 
daliai ir kuris yra susijęs su tos pačios 
rūšies produktu, įregistruoti atsisakoma, jei 
to prekės ženklo registravimo paraiška 
pateikiama po kilmės vietos nuorodos arba 
geografinės nuorodos registravimo 
paraiškos pateikimo Komisijai dienos.
Prekių ženklai, įregistruoti pažeidžiant 

„
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pirmą pastraipą, pripažįstami 
negaliojančiais. Šios dalies nuostatos 
taikomos nepaisant Direktyvos 
2008/95/EB nuostatų. Nedarant poveikio 6 
straipsnio 4 daliai, prekės ženklas, kurio 
naudojimas prieštarauja 13 straipsnio 1 
daliai ir dėl kurio pateikta paraiška, kuris 
yra įregistruotas arba kurio sąžiningas 
naudojimas yra nusistovėjęs (jei tokia 
galimybė numatyta atitinkamais teisės 
aktais) visoje Sąjungos teritorijoje, iki 
kilmės vietos nuorodos arba geografinės 
nuorodos apsaugos paraiškos pateikimo 
Komisijai dienos gali būti toliau 
naudojamas ir atnaujinamas atitinkamam 
produktui, nepaisant kilmės vietos 
nuorodos ar geografinės nuorodos 
registracijos, jei pagal 2009 m. vasario 26 
d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 207/2009 
dėl Bendrijos prekių ženklo (22) arba pagal 
Direktyvą 2008/95/EB nėra pagrindo tą 
prekės ženklą pripažinti negaliojančiu ar 
panaikinti. Tokiais atvejais leidžiama 
naudoti ir saugomą kilmės vietos nuorodą 
ar saugomą geografinę nuorodą, ir 
atitinkamus prekių ženklus.

1. Jeigu kilmės vietos nuoroda ar 
geografinė nuoroda yra įregistruota pagal šį 
reglamentą, prekės ženklą, kurio 
naudojimas prieštarautų 103 straipsnio 2 
daliai ir kuris yra susijęs su produktu, 
patenkančiu į vieną iš VII priedo II dalyje 
išvardytų kategorijų, įregistruoti 
atsisakoma, jei to prekės ženklo 
registravimo paraiška pateikiama po kilmės 
vietos nuorodos arba geografinės nuorodos 
registravimo paraiškos pateikimo 
Komisijai dienos.

Prekių ženklai, įregistruoti pažeidžiant 
pirmą pastraipą, pripažįstami 
negaliojančiais.

2. Nedarant poveikio 101 straipsnio 2 
daliai, prekės ženklas, kurio naudojimas 
prieštarauja Reglamento (ES) 
Nr. 1306/2013 90 straipsnio 1 daliai ir dėl 
kurio pateikta paraiška, kuris yra 
įregistruotas arba kurio sąžiningas 
naudojimas yra nusistovėjęs visoje 
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Sąjungos teritorijoje, iki kilmės vietos 
nuorodos arba geografinės nuorodos 
apsaugos paraiškos pateikimo Komisijai 
dienos gali būti toliau naudojamas ir 
atnaujinamas atitinkamam produktui, 
nepaisant kilmės vietos nuorodos ar 
geografinės nuorodos registracijos, jei 
pagal 2009 m. vasario 26 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 207/2009 dėl 
Bendrijos prekių ženklo (1) arba pagal 
Direktyvą 2008/95/EB nėra pagrindo tą 
prekės ženklą pripažinti negaliojančiu ar 
panaikinti. Tokiais atvejais leidžiama 
naudoti ir saugomą kilmės vietos nuorodą 
ar saugomą geografinę nuorodą, ir 
atitinkamus prekių ženklus.

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=IT)

Pakeitimas 715
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalies antra pastraipa 
pakeičiama taip:

Išbraukta.

„

Tie įgyvendinimo aktai priimami 
netaikant 57 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros

“;

Or. fr
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atmesti Komisijos pasiūlymą, kurį priėmus nebebūtų kreipiamasi į 
valstybių narių komitetą dėl tam tikrų pereinamųjų laikotarpių suteikimo.

Pakeitimas 716
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Tie įgyvendinimo aktai priimami 
netaikant 57 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.“;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

57 straipsnio 2 dalyje nustatyta kokybės komiteto nagrinėjimo procedūra yra visos 
procedūros garantija. Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti 
atitinkamus viso teksto pakeitimus.

Pakeitimas 717
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2 dalies įžanginė dalis pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

„

Nedarydama poveikio 14 straipsniui, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais pagrįstais atvejais pratęsiamas šio 
straipsnio 1 dalyje minėtas pereinamasis 
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laikotarpis, kai įrodoma, kad:

“

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atmesti Komisijos pasiūlymą, kuriuo siekiama daugiau nebenustatyti 
didžiausios tam tikrų pereinamųjų laikotarpių trukmės. Dėl to susilpnės GN apsauga, 
vartotojai bus klaidinami ir susiformuos neteisingas požiūris į gamintojus.

Pakeitimas 718
Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Nedarydama poveikio 14 straipsniui, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais pagrįstais atvejais pratęsiamas šio 
straipsnio 1 dalyje minėtas pereinamasis 
laikotarpis, kai įrodoma, kad:“;

„Nedarydama poveikio 14 straipsniui, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais pagrįstais atvejais pratęsiamas šio 
straipsnio 1 dalyje minėtas pereinamasis 
laikotarpis iki 15 metų, kai įrodoma, kad:“;

Or. en

Pakeitimas 719
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
15 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

ba) 15 straipsnio 4 dalis pakeičiama 
taip:

4. Siekdama pašalinti laikinus sunkumus ir 
įgyvendinti ilgalaikį tikslą – užtikrinti, kad 
visi atitinkamos vietovės gamintojai 

„4. Siekdama pašalinti laikinus sunkumus 
ir įgyvendinti ilgalaikį tikslą – užtikrinti, 
kad visi atitinkamos vietovės gamintojai 
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laikytųsi specifikacijų, valstybė narė gali 
suteikti ne ilgesnį kaip 10 metų 
pereinamąjį laikotarpį, kuris įsigaliotų 
paraiškos pateikimo Komisijai dieną, su 
sąlyga, kad atitinkami veiklos vykdytojai 
iki pateikdami paraišką valstybės narės 
valdžios institucijoms atitinkamais 
produktais, naudodami atitinkamus 
pavadinimus, nuolat teisėtai prekiavo ne 
mažiau kaip penkerius metus ir kad tai 
nurodė 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nacionalinės prieštaravimo procedūros 
metu.

laikytųsi specifikacijų, valstybė narė gali 
suteikti ne ilgesnį kaip 10 metų 
pereinamąjį laikotarpį, kuris įsigaliotų 
paraiškos pateikimo Komisijai dieną, su 
sąlyga, kad atitinkami veiklos vykdytojai 
iki pradėdami 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nacionalinę prieštaravimo 
procedūrą atitinkamais produktais, 
naudodami atitinkamus pavadinimus, 
nuolat teisėtai prekiavo ne mažiau kaip 
penkerius metus ir kad tai nurodė minėtos
procedūros metu.

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=lt).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išaiškinti labai siaurą redakciją, pagal kurią grįžtama prie paraiškos 
pateikimo, t. y. tuomet, kai specifikacijų turinys nėra visiškai stabilius ir kai veiklos vykdytojų 
padėtis gali skirtis nuo tos, kuri būna taikant nacionalinę prieštaravimo procedūrą, ir siūloma 
remtis šia procedūra, kai specifikacijos yra stabilios.

Pakeitimas 720
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 7 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) 18 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama stiprinti GTG apsaugą, siekiant užkirsti kelią prekybai panašiai 
pavadintais produktais, neatitinkančiais registruoto GTG specifikacijos, kuria kenkiama 
produkto, įregistruoto kaip GTG, reputacijai.
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Pakeitimas 721
Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) 21 straipsnio 1 dalies įvadinis 
sakinys pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„

51 straipsnio 1 dalyje nurodytas pagrįstas 
prieštaravimo pareiškimas priimtinas tik 
jei Komisija jį gauna iki termino pabaigos 
ir jei:

“;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išlaikytas status quo.

Pakeitimas 722
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
23 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

8a) 23 straipsnio 3 dalis pakeičiama 
taip:

3. Tuo atveju, kai prekiaujama Sąjungos 
kilmės produktais, kurių pavadinimai pagal 
šį reglamentą įregistruoti kaip garantuoti 
tradiciniai gaminiai, etiketėje pateikiamas 2 
dalyje nurodytas simbolis, nedarant 
poveikio 4 daliai. Be to, produkto 

„3. Tuo atveju, kai prekiaujama Sąjungos 
kilmės produktais, kurių pavadinimai pagal 
šį reglamentą įregistruoti kaip garantuoti 
tradiciniai gaminiai, etiketėje, reklaminėje 
medžiagoje ir su atitinkamu produktu 
susijusiuose dokumentuose pateikiamas 2 
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pavadinimas turėtų būti pateikiamas tame 
pačiame regėjimo lauke. Etiketėje taip pat 
gali būti pateikta nuoroda „garantuotas 
tradicinis gaminys“ arba atitinkama 
santrumpa – GTG.

dalyje nurodytas simbolis, nedarant 
poveikio 4 daliai. Be to, produkto 
pavadinimas turėtų būti pateikiamas tame 
pačiame regėjimo lauke ir akivaizdžioje 
vietoje, kad būtų aiškiai matomas ir 
perskaitomas, ir, jei reikia, neištrinamas. 
Jokiu būdu negalima jo paslėpti, 
užtamsinti, sugadinti arba nutraukti bet 
kokiu kitu rašytiniu ar iliustratyviu 
elementu arba bet kokiu kitu tarpiniu 
dokumentu. Etiketėje taip pat gali būti 
pateikta nuoroda „garantuotas tradicinis 
gaminys“ arba atitinkama santrumpa –
GTG.

“;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=lt).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti dabar nustatytų piktnaudžiavimo atvejų ir pasiūlyti 
nevarginant vartotojo akių įskaitomai ir matomai nurodyti saugomą pavadinimą ne tik 
produktų etiketėse, bet ir informacinėje medžiagoje, kuria naudojamasi prekiaujant 
nuotoliniu būdu, reklamoje ir lydimuosiuose produktų dokumentuose.

Pakeitimas 723
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas 
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
24 a straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami netaikant
57 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros;

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis
57 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros;

Or. fr
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išsaugoti galimybę kreiptis į valstybių narių komitetą vykstant 
nagrinėjimo procedūrai.

Pakeitimas 724
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 9 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
33 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) įterpiamas 33a straipsnis:

„33a straipsnis

Papildomos taisyklės dėl neprivalomo 
kokybės termino „kalnų produktas“ 
naudojimo

Valstybės narės gali leisti pateikti 
produktą, naudojant neprivalomą kokybės 
terminą „kalnų produktas“, jei jo 
gamybos taisyklės nepažeidžia kalnų 
produkto gamybos ir ženklinimo 
reikalavimų atitinkamoje šalyje, jeigu 
tokie yra.“;

Or. bg

Pakeitimas 725
Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
49 straipsnio 8 ir 9 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) 49 straipsnis papildomas 8 ir 9 
dalimis:

Išbraukta.

„
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8. Valstybė narė nedelsdama praneša 
Komisijai, jei nacionaliniame teisme ar 
kitoje nacionalinėje įstaigoje pradedama 
bet kokia procedūra, susijusi su paraiška, 
pateikta Komisijai pagal 4 dalį.

9.

Prireikus Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais 50 straipsnyje 
nurodytas registravimo paraiškos 
nagrinėjimas sustabdomas tol, kol 
nacionalinis teismas ar kita nacionalinė 
įstaiga priims sprendimą dėl ginčijamos 
registravimo paraiškos, dėl kurios valstybė 
narė per nacionalinę procedūrą priėmė 
palankų sprendimą pagal 4 dalį.

Tie įgyvendinimo aktai priimami 
netaikant 57 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

“;

Or. en

Pakeitimas 726
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 10 punkto įžanginė dalis
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
49 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) 49 straipsnis papildomas 8 ir 9 
dalimis:

10) 49 straipsnis papildomas 8 dalimi:

Or. fr

Pakeitimas 727
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
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Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
49 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybė narė nedelsdama praneša 
Komisijai, jei nacionaliniame teisme ar 
kitoje nacionalinėje įstaigoje pradedama 
bet kokia procedūra, susijusi su paraiška, 
pateikta Komisijai pagal 4 dalį.

Išbraukta.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, ar valstybės narės žinos apie šiuos skundus. Taip yra todėl, kad apeliacijos 
nagrinėjimo procesas nacionaliniu lygmeniu gali užtrukti daugelį metų ir uždelsti pavadinimo 
registraciją. Be to, tokie apeliaciniai skundai nacionaliniu lygmeniu neturėtų trukdyti 
Komisijai nagrinėti paraiškos. Remiantis iki šiol įgyta patirtimi, teigiamas Komisijos 
vertinimas atgrasydavo nuo skundų teikimo nacionaliniu lygmeniu.

Pakeitimas 728
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
49 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybė narė nedelsdama praneša 
Komisijai, jei nacionaliniame teisme ar 
kitoje nacionalinėje įstaigoje pradedama 
bet kokia procedūra, susijusi su paraiška, 
pateikta Komisijai pagal 4 dalį.

8. Valstybė narė nedelsdama praneša 
Komisijai, jei nacionaliniame teisme ar 
kitoje nacionalinėje įstaigoje pradedama 
bet kokia procedūra, susijusi su 
kompetentingos nacionalinės institucijos 
galutiniu sprendimu dėl paraiškos, 
pateiktos Komisijai pagal 4 dalį.

Or. en
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Pagrindimas

Būtų pernelyg biurokratiška, jei valstybės narės turėtų informuoti Komisiją apie bet kokius su 
prašymu susijusius teisinius veiksmus. Pakanka sugriežtinti šį įpareigojimą dėl galutinių 
nacionalinių sprendimų.

Pakeitimas 729
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas 
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
50 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nagrinėja pagal 49 straipsnio 4 ir 
5 dalis gautas registravimo paraiškas. 
Komisija peržiūri, ar paraiškose nėra 
akivaizdžių klaidų, atsižvelgdama į 
atitinkamos valstybės narės atlikto 
nagrinėjimo ir prieštaravimo procedūros 
rezultatus.

Komisija nagrinėja pagal 49 straipsnio 4 ir 
5 dalis gautas registravimo paraiškas. 
Komisija peržiūri, ar paraiškose, gautose 
atitinkamai valstybei narei atlikus 
nagrinėjimą ir prieštaravimo procedūrą,
nėra akivaizdžių klaidų.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išaiškinti šios naujos dalies redakciją.

Pakeitimas 730
Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.

„

1.
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Per tris mėnesius nuo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
dienos valstybės narės arba trečiosios 
šalies valdžios institucijos arba fizinis ar 
juridinis asmuo, turintis teisėtą interesą ir 
įsisteigęs trečiojoje šalyje, Komisijai gali 
pateikti pagrįstą prieštaravimo 
pareiškimą.

Fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisėtą 
interesą ir įsisteigęs arba gyvenantis 
valstybėje narėje, kuri nėra paraiškos 
valstybė narė, gali tai valstybei narei, 
kurioje jis gyvena ar yra įsisteigęs, pateikti 
pagrįstą prieštaravimo pareiškimą per 
laikotarpį, kuris numatytas 
prieštaravimams teikti pagal pirmą 
pastraipą.

“;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išlaikytas status quo.

Pakeitimas 731
Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 12 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.

„

2. Komisija pagrįsto prieštaravimo 
pareiškimo dėl saugomų kilmės vietos 
nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų 
priimtinumą nagrinėja visų pirma 
remdamasi 10 straipsnyje nustatytu 
pagrindu prieštarauti, o dėl garantuotų 
tradicinių gaminių – visų pirma 
remdamasi 21 straipsnyje nustatytu 



AM\1171815LT.docx 125/158 PE632.002v01-00

LT

pagrindu prieštarauti.

“;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išlaikytas status quo.

Pakeitimas 732
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 14 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
53 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kyla pavojus, kad juo bus 
panaikintos sąsajos, kurios saugomų kilmės 
vietos nuorodų atveju nurodytos 5 
straipsnio 1 dalies b punkte, o saugomų 
geografinių nuorodų atveju – 5 straipsnio 2 
dalyje;

b) valstybės narės valdžios institucijos 
oficialiai teigia, kad kyla pavojus, kad juo 
bus panaikintos sąsajos, kurios saugomų 
kilmės vietos nuorodų atveju nurodytos 5 
straipsnio 1 dalies b punkte, o saugomų 
geografinių nuorodų atveju – 5 straipsnio 2 
dalyje;

Or. en

Pagrindimas

Turime nuspręsti, kas prisiims atsakomybę už rizikos atsiradimo nustatymą.

Pakeitimas 733
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 14 punktas 
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
53 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kyla pavojus, kad juo bus 
panaikintos sąsajos, kurios saugomų 
kilmės vietos nuorodų atveju nurodytos 5 
straipsnio 1 dalies b punkte, o saugomų 
geografinių nuorodų atveju – 5 straipsnio 2 
dalyje;

b) kyla pavojus, kad juo bus pakeistos
sąsajos, kurios saugomų kilmės vietos 
nuorodų atveju nurodytos 5 straipsnio 1 
dalies b punkte, o saugomų geografinių 
nuorodų atveju – 5 straipsnio 2 dalyje;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama naudojamą sąvoką suderinti su Reglamentu 1308/2013 ir jos 
įgyvendinimo aktais. Faktiškai svarbiau kalbėti apie sąsajos pakeitimą, o ne apie sąsajos 
panaikinimą, susijusį su SGN arba SKVN išnykimu, nes sąsajos visiškai negalima ginčyti 
atliekant specifikacijų pakeitimą, antraip bus prarasti pavadinimo registraciją pagrindžiantys 
duomenys.

Pakeitimas 734
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 14 dalis
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
53 straipsnio 2 dalies paskutinė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Keitimai nagrinėjami atsižvelgiant į kitus 
produktų specifikacijų elementus. 
Prireikus Komisija arba atitinkama 
valstybė narė gali paprašyti pareiškėjo 
pakeisti kitus produktų specifikacijų 
elementus.

Nagrinėjant paraišką daugiausia dėmesio 
skiriama pasiūlytam keitimui.

Or. es

Pagrindimas

Nagrinėjant paraišką daugiausia dėmesio skiriama pasiūlytam keitimui siekiant užtikrinti, 
kad produkto specifikacijų pakeitimai būtų patvirtinti greičiau ir veiksmingiau.
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Pakeitimas 735
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 14 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
53 straipsnio 2 dalies paskutinė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Keitimai nagrinėjami atsižvelgiant į kitus 
produktų specifikacijų elementus.
Prireikus Komisija arba atitinkama 
valstybė narė gali paprašyti pareiškėjo 
pakeisti kitus produktų specifikacijų 
elementus.

Nagrinėjant paraišką daugiausia dėmesio 
skiriama pasiūlytam keitimui.

Or. en

Pakeitimas 736
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 14 punktas 
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
53 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šio reglamento 15 straipsnis taip 
pat taikomas paraiškoms dėl Sąjungos 
pakeitimų ir standartiniams specifikacijų 
pakeitimams.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama teisinio saugumo sumetimais išaiškinti, kad su pereinamaisiais 
laikotarpiais susijęs 15 straipsnis taikomas specifikacijos pakeitimams (Sąjungos pakeitimai 
ir standartiniai pakeitimai).

Pakeitimas 737
Clara Eugenia Aguilera García
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 14 a dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
53 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a. 53 straipsnis papildomas šia nauja 
dalimi:

„3a. Komisija priima gaires, kuriose 
nustatomi kriterijai ir bendra metodika, 
kaip taikyti ir įgyvendinti administracinę 
specifikacijų pakeitimų – tiek Sąjungos 
lygmens, tiek standartinių pakeitimų –
procedūrą, kad būtų užtikrintas nuoseklus 
standartinių pakeitimų taikymas 
nacionaliniu lygmeniu.

Per trejus metus nuo reformos 
įsigaliojimo Komisija atlieka pirmą 
administracinės procedūros, taikomos tiek 
Sąjungos lygmens, tiek standartiniams 
specifikacijų pakeitimams, veiksmingumo 
vertinimą, kad būtų įvertintas reformos 
poveikis ir nuoseklus taikymas 
nacionaliniu lygmeniu. Atlikusi vertinimą 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia pagrindinių išvadų ataskaitą.“;

Or. es

Pagrindimas

Priėmus gaires, kuriose nustatomi kriterijai ir bendra metodika, kaip įgyvendinti 
administracinę specifikacijų pakeitimų – tiek Sąjungos lygmens, tiek standartinių pakeitimų –
procedūrą, sąvoką „SKVN ir (arba) SGN“ bus galima nuosekliai taikyti visoje ES ir užtikrinti 
vienodas sąlygas įvairiose valstybėse narėse.

Pakeitimas 738
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
53 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

14a) 53 straipsnis papildomas šia 
pastraipa:

53 straipsnio 3a dalis „3a. Komisija priima gaires, kuriose 
nustatomi Sąjungos administracinio 
proceso ir standartinių produktų 
specifikacijų pakeitimų įgyvendinimo ir 
vykdymo kriterijai ir bendra metodika, 
siekiant užtikrinti standartinių pakeitimų 
įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu 
nuoseklumą.

Per trejus metus nuo reformos 
įsigaliojimo Komisija atlieka pirmąjį 
Sąjungos administracinio proceso ir 
standartinių produktų specifikacijų 
pakeitimų veiksmingumo vertinimą, kad 
būtų galima įvertinti reformos 
įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu 
poveikį ir nuoseklumą. Atlikusi vertinimą, 
Komisija teikia ataskaitą dėl pagrindinių 
išvadų Europos Parlamentui ir Tarybai.

“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1151&from=IT)

Pakeitimas 739
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
53 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a) 4. Komisija priima gaires, kuriose 
nustatomi Sąjungos administracinio 
proceso ir standartinių produktų 
specifikacijų pakeitimų įgyvendinimo ir 
vykdymo kriterijai ir bendra metodika, 
siekiant užtikrinti standartinių pakeitimų 
įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu 
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nuoseklumą. Per trejus metus nuo 
reformos įsigaliojimo Komisija atlieka 
pirmąjį Sąjungos administracinio proceso 
ir standartinių produktų specifikacijų 
pakeitimų veiksmingumo vertinimą, kad 
būtų galima įvertinti reformos 
įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu 
poveikį ir nuoseklumą. Atlikusi vertinimą, 
Komisija teikia ataskaitą dėl pagrindinių 
išvadų Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 740
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
I priedo I punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– aromatizuoti vynai, apibrėžti 
Reglamento (ES) Nr. 251/2014 3 
straipsnio 2 dalyje;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šios naujos aromatizuotų vynų kategorijos sukūrimas neatitinka šio reglamento. Gaminant 
aromatizuotus vynus, reikia pridėti kvapiųjų medžiagų, kuriomis kompensuojamas alkoholio 
pašalinimas iš jų sudėties, todėl jie prilyginami pramonės gaminiams. Šiems vyno gaminiams 
neturėtų būti taikomos Bendro BRO reglamento ir šio reglamento taisyklės, jiems veikiau 
taikytinos Reglamento Nr. 251/2014 nuostatos dėl aromatizuotų vyno produktų.

Pakeitimas 741
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
I priedo I punkto nauja įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vyno dauginamoji medžiaga

Or. en

Pagrindimas

Turi būti įmanoma geografiškai apsaugoti vyno dauginamąsias medžiagas ES.

Pakeitimas 742
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas 
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
I priedo I punkto nauja įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– paruošti vartoti patiekalai.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų kilmės vietos ir geografinių 
nuorodų sritį į ją įtraukiant paruoštus vartoti patiekalus, kurie yra paruošti produktai, kaip ir 
šio priedo I skirsnyje jau nurodyta duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, 
sausainiai.

Pakeitimas 743
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
I priedo 1 punkto nauja įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– bičių vaškas;
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Or. bg

Pakeitimas 744
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) 2 straipsnio 3 punktas 
išbraukiamas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šios naujos aromatizuotų vynų kategorijos sukūrimas neatitinka šio reglamento. Gaminant 
aromatizuotus vynus, reikia pridėti kvapiųjų medžiagų, kuriomis kompensuojamas alkoholio 
pašalinimas iš jų sudėties, todėl jie prilyginami pramonės gaminiams. Šiems vyno gaminiams 
negali būti taikomos Bendro BRO taisyklės, jiems veikiau taikytinos Reglamento Nr. 251/2014 
nuostatos dėl aromatizuotų vyno produktų. Išbraukimas nėra pagrįstas.

Pakeitimas 745
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 3 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo 
punktu:

„ca) nealkoholiniai aromatizuoti vyno 
produktai.“;

Or. en
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Pakeitimas 746
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 b dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) 3 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4a. Nealkoholinis aromatizuotas vyno 
produktas – gėrimas:

a) gaunamas pagal 2, 3 ir 4 dalyse 
nurodytas sąlygas;

b) produkte esančio alkoholio kiekis buvo 
sumažintas;

c) kurio faktinė alkoholio koncentracija 
yra mažesnė nei 0,5 tūrio proc.“;

Or. en

Pakeitimas 747
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 c dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c) 4 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4. Aromatizuotiems vyno produktams 
taikomi Komisijos reglamente (ES) 
Nr. 606/2009 nustatyti vynininkystės 
metodai.“;

Or. en

Pakeitimas 748
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Othmar Karas
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) 5 straipsnis papildomas šia nauja 
dalimi:

„5a. Jei aromatizuoti vyno produktai turi 
būti eksportuojami į trečiąsias prekes, 
valstybės narės gali leisti prekiauti kitais 
nei II priede nurodyti prekiniai 
pavadinimai, jei tokių prekinių 
pavadinimų reikalaujama pagal 
atitinkamos trečiosios šalies teisės aktus. 
Šie prekiniai pavadinimai gali būti 
pateikti kitomis kalbomis nei oficialiosios 
Sąjungos kalbos.“;

Or. en

Pakeitimas 749
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 b dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
5 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) 5 straipsnis papildomas šia dalimi:

„5b. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
pagal 33 straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus, kuriais iš dalies keičiamas šio 
reglamento II priedas, siekiant atsižvelgti 
į technikos pažangą, mokslinę raidą ir 
pokyčius rinkoje, vartotojų sveikatą ar 
vartotojų poreikį gauti informaciją.“;

Or. en
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Pakeitimas 750
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 e dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4e) į 6 straipsnį įterpiama:

3a. „Vynuogių derliaus metai gali būti 
nurodomi produktų etiketėse, jei vynuogių 
produktas sudaro ne mažiau kaip 75 proc. 
viso kiekio ir jei ne mažiau kaip 85 proc. 
vynuogių, naudojamų tiems produktams 
pagaminti, derliaus buvo nuimta 
atitinkamais metais.“;

Or. en

Pakeitimas 751
John Stuart Agnew

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
7 straipsnio dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) 7 straipsnis papildomas 1 ir 2 
dalimis:

1. Jei apibūdinant, pateikiant ar 
ženklinant aromatizuotus vyno produktus 
nurodoma jų kilmės vieta, išskyrus 
geografinę nuorodą, ji turi būti ta pati 
vietovė ar regionas, kuriame vyko 
gamybos proceso etapas ar etapai, per 
kuriuos paruoštas aromatizuotas vyno 
produktas įgavo savo savitumą ir 
pagrindines galutines savybes.

2. Nereikalaujama, kad būtų nurodyta 
aromatizuotų vyno produktų pirminių 
ingredientų kilmės šalis ar kilmės vieta.
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Or. en

Pakeitimas 752
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 c dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c) Įterpiamas naujas straipsnis:

„7a straipsnis

Maistingumo deklaracija

1. Etiketėje nurodoma aromatizuotų vyno 
produktų maistingumo deklaracija, 
kurioje galima apsiriboti tik energinės 
vertės nurodymu.

2. Energinė vertė turi būti:

a) nurodyta skaičiais ir žodžiais ar 
simboliais;

b) apskaičiuota naudojant Reglamento 
(ES) Nr. 1169/2011 XIV priede nurodytą 
perskaičiavimo koeficientą;

c) vidutinės vertės grindžiamos:

i) gamintojo atlikta aromatizuoto vyno 
produkto analize; arba

ii) skaičiavimu, pagrįstu visuotinai 
nustatytais ir priimtais duomenimis;

d) nurodyta 100 ml energine verte. Be to, 
gali būti nurodoma lengvai vartotojo 
atpažįstamo vartojimo vieneto energinė 
vertė, jei vartojimo vienetas kiekybiškai 
apibrėžiamas etiketėje ir nurodomas 
pakuotėje esančių vienetų skaičius.

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį, 
kuriuose toliau nurodomos išsamios 
taisyklės, susijusios su aromatizuotų vyno 
produktų energinės vertės nurodymu.“;
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Or. en

Pakeitimas 753
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 d dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4d) Įterpiamas naujas straipsnis:

„7b straipsnis

Sudedamųjų dalių sąrašas

1. Aromatizuotų vyno produktų 
sudedamųjų dalių sąrašas nurodomas 
etiketėje arba naudojant kitas priemones 
nei pakuotę ar etiketę.

2. Kai sudedamųjų dalių sąrašas 
pateikiamas naudojant kitas priemones 
nei pakuotę ar etiketę, informacija turi 
būti lengvai prieinama ir konkreti, taip 
pat vizualiai atskirta nuo vyno rinkodarai 
skirto turinio.

3. Sudedamosios dalys aprašomos 
vartojant jų specifinį pavadinimą. 
Naudojamas bazinis vynas turėtų būti 
laikomas vienu pagrindiniu produktu. 
Todėl jo sudedamųjų dalių sąrašas nėra 
būtinas.

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį, 
kuriuose toliau nurodomos išsamios 
taisyklės, susijusios su aromatizuotų vyno 
produktų sudedamųjų dalių sąrašu.“;

Or. en

Pakeitimas 754
Norbert Erdős
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 dalis
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
III skyrius

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) III skyrius išbraukiamas. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šios naujos aromatizuotų vynų kategorijos sukūrimas neatitinka šio reglamento. Gaminant 
aromatizuotus vynus, reikia pridėti kvapiųjų medžiagų, kuriomis kompensuojamas alkoholio 
pašalinimas iš jų sudėties, todėl jie prilyginami pramonės gaminiams. Šiems vyno gaminiams 
negali būti taikomos Bendro BRO taisyklės, jiems veikiau taikytinos Reglamento Nr. 251/2014 
nuostatos dėl aromatizuotų vyno produktų. Išbraukimas nėra pagrįstas.

Pakeitimas 755
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 a dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
37 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) Į 37 straipsnį įterpiama ši dalis:

„7a straipsnis taikomas praėjus trejiems 
metams po šio Reglamento (ES) 2019/...* 
paskelbimo dienos.

7b straipsnis taikomas praėjus penkeriems 
metams po šio Reglamento (ES) 2019/...* 
paskelbimo dienos.“;

Or. en

(Turi būti suderinta su autoriaus pateiktu nauju 7a straipsniu ir nauju 7b straipsniu).

Pakeitimas 756
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 b dalis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
I priedo 1 punkto a papunkčio iii a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b) I priedo 1 punkto a papunktis
papildomas šiuo iiia punktu:

„iiia) spiritiniai gėrimai (ne daugiau nei 
1 proc. bendro kiekio).“;

Or. en

Pakeitimas 757
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 c dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
I priedo 2 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7c) I priedo 2 punkto f papunktis 
pakeičiamas taip:

„f) bet kurios kitos natūralios medžiagos, 
turinčios panašų poveikį kaip tie 
produktai, įskaitant steviolio glikozidą.“;

Or. en

Pakeitimas 758
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 d dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
I priedo 3 punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7d) I priedo 3 punkte įterpiama ši 
pastraipa:



PE632.002v01-00 140/158 AM\1171815LT.docx

LT

„Etilo alkoholis, naudojamas quantum 
satis gamybos procese, nelaikomas 
alkoholio įpylimu, jei aromatizacija 
nepadidina visuminės alkoholio 
koncentracijos daugiau nei 1,2 proc.“;

Or. en

Pakeitimas 759
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 e dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
II priedo A skirsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7e) II priedo A skirsnio 3 punktas 
pakeičiamas taip:

„3) vermutas –

aromatizuotas vynas:

– kuriam būdingas skonis, gautas 
naudojant atitinkamas Artemisia rūšies 
augalų medžiagas.“;

Or. en

Pakeitimas 760
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 f dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
II priedo C a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7f) pridedamas naujas Ca skirsnis:

„NEALKOHOLINIAI AROMATIZUOTI 
VYNO PRODUKTAI

1. Nealkoholinis aromatizuotas vyno 
produktas ar nealkoholinis (toliau 
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nurodomas jo gamybai naudoto 
aromatizuoto vyno produkto 
pavadinimas).

Produktai, atitinkantys 3 straipsnio 4a 
dalyje nustatytą termino apibrėžtį.“;

Or. en

Pakeitimas 761
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 g dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
II priedo B skirsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7g) II priedo B skirsnio 8 punktas 
pakeičiamas taip:

„8) Glühwein –

aromatizuotas vyno gėrimas:

– gaminamas tik iš raudonojo ir (arba)
baltojo vyno,

– aromatizuotas daugiausia naudojant 
cinamoną ir (arba) gvazdikėlius ir

– kurio faktinė alkoholio koncentracija ne 
mažesnė kaip 7 tūrio proc.

Nedarant poveikio nuostatoms dėl 
vandens kiekio, kuris naudojamas taikant 
I priedo 2 punktą, vandens pilti 
draudžiama.

Kai produktas pagamintas iš baltojo vyno, 
jo prekinis pavadinimas „Glühwein“ turi 
būti papildytas žodžiais, nurodančiais 
baltąjį vyną, kaip antai žodžiu 
„baltasis“.“;

Or. en



PE632.002v01-00 142/158 AM\1171815LT.docx

LT

Pakeitimas 762
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į V skyrių įterpiamas toks straipsnis:

„22a straipsnis

Tarpšakiniai susitarimai

1. Nukrypdama nuo Reglamento (ES) 
1308/2013 164 ir 165 straipsniuose 
nurodytų taisyklių, kai pagal Reglamento 
(ES) 1308/2013 157 straipsnį pripažinta 
atokiausiame regione veikianti tarpšakinė 
organizacija yra laikoma atstovaujamąja 
tam tikro produkto gamybai, prekybai juo 
arba jo perdirbimui, atitinkama valstybė 
narė gali tos organizacijos prašymu gali 
vienerių metų laikotarpiui, kurį galima 
pratęsti, nustatyti, kad susitarimai, 
sprendimai ar suderinti veiksmai, dėl 
kurių susitarta toje organizacijoje, būtų 
privalomi kitiems tame atokiausiame 
regione atskirai ar grupėmis veikiantiems 
ūkio subjektams, kurie tai organizacijai 
nepriklauso.

2. Jei pripažintos tarpšakinės 
organizacijos taisyklių taikymas 
išplečiamas pagal 1 dalį, o veikla, kuriai 
taikomos tos taisyklės, atitinka 
ekonominės veiklos vykdytojų, kurių 
veikla susijusi tik su to paties regiono 
vietos rinkai skirtais produktais, bendrą 
ekonominį interesą, valstybė narė, 
pasikonsultavusi su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, gali 
nuspręsti, kad tai organizacijai 
nepriklausantys, bet toje rinkoje 
veikiantys atskiri ekonominės veiklos 
vykdytojai ar jų grupės mokėtų 
organizacijai visus jos narių mokamus 
finansinius įnašus arba jų dalį tiek, kiek 
tokie įnašai yra skirti vykdant tą veiklą 
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tiesiogiai patirtoms išlaidoms padengti.

3. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie visus susitarimus, kurių taikymo 
sritis buvo išplėsta, kaip numatyta pagal šį 
straipsnį.“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tarpšakinių taisyklių išplėtimo taisykles atsižvelgiant į 
atokiausių regionų sąlygas. Tokios organizacijos yra pagrindiniai ekonominės veiklos 
vykdytojai plėtojant sektorius atokiausiuose regionuose, kurių rinkos jautriai reaguoja į kainų 
svyravimus. Šios organizacijos įgyvendina duomenų rinkimo ar platinimo veiksmus ir turėtų 
būti suteikta galimybė atitinkamai valstybei narei pagal šiuos susitarimus renkamas įmokas 
taikyti visiems žemės ūkio produktams, pateiktiems vietos rinkai, neatsižvelgiant į jų šaltinį.

Pakeitimas 763
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Prancūzijos užjūrio departamentai: 
267 580 000 EUR;

– Prancūzijos užjūrio departamentai: 
278 410 000 EUR;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti Prancūzijos užjūrio departamentams pagal POSEI programą 
skirtas sumas, suderintas su 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 
2021–2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento pozicija siekiant susitarimo ir 
2017 m. spalio 27 d. Kajene Komisijos pirmininko Jean-Claude Juncker prisiimtais 
įsipareigojimais.

Pakeitimas 764
Ricardo Serrão Santos, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph 
Manscour, Maurice Ponga, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Prancūzijos užjūrio departamentai: 
267 580 000 EUR.

– Prancūzijos užjūrio departamentai: 
312 877 158 EUR.

Or. en

Pakeitimas 765
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Azorų ir Madeiros salos: 
102 080 000 EUR;

– Azorų ir Madeiros salos: 
106 210 000 EUR;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti Azorų ir Madeiros saloms pagal POSEI programą skirtas 
sumas, suderintas su 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2021–
2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento pozicija siekiant susitarimo ir 
2017 m. spalio 27 d. Kajene Komisijos pirmininko Jean-Claude Juncker prisiimtais 
įsipareigojimais.

Pakeitimas 766
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 2 dalies antra įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Azorų ir Madeiros salos: 
102 080 000 EUR,

– Azorų ir Madeiros salos: 
106 210 000 EUR,

Or. pt

Pakeitimas 767
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Azorų ir Madeiros salos: 
102 080 000 EUR,

– Azorų ir Madeiros salos: 
131 210 000 EUR,

Or. pt

Pakeitimas 768
Ricardo Serrão Santos, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph 
Manscour, Maurice Ponga, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Azorų ir Madeiros salos: 
102 080 000 EUR.

– Azorų ir Madeiros salos: 
119 358 798 EUR.

Or. en

Pakeitimas 769
Ricardo Serrão Santos, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph 
Manscour, Maurice Ponga, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Kanarų salos: 257 970 000 EUR. – Kanarų salos: 301 650 396 EUR.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonėje dėl daugiametės finansinės programos tarpinės ataskaitos AGRI komitetas 
patvirtino padidintus asignavimus POSEI programoms 2021–2027 m. DFP. Siūlomas 
padidinimas atitinka infliacijos tempų mastą ir yra pagrįstas konkrečiomis sąlygomis, 
turinčiomis įtakos šiems regionams.

Pakeitimas 770
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Kanarų salos: 257 970 000 EUR. – Kanarų salos: 268 420 000 EUR.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti Kanarų saloms pagal POSEI programą skirtas sumas, 
suderintas su 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos. Parlamento pozicija siekiant susitarimo ir 2017 m. spalio 
27 d. Kajene Komisijos pirmininko Jean-Claude Juncker prisiimtais įsipareigojimais.

Pakeitimas 771
Ricardo Serrão Santos, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph 
Manscour, Maurice Ponga, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 3 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Prancūzijos užjūrio departamentai: 
25 900 000 EUR.

– Prancūzijos užjūrio departamentai: 
30 230 220 EUR.

Or. en

Pakeitimas 772
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 3 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Prancūzijos užjūrio departamentai: 
25 900 000 EUR;

– Prancūzijos užjūrio departamentai: 
35 000 000 EUR;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti pagal POSEI programą skirtas sumas, suderintas su 2018 m. 
lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija ir 2017 m. spalio 27 d. Kajene Jean-Claude 
Juncker prisiimtais įsipareigojimais. Taip pat siūloma didesnį paketą skirti su specialia 
tiekimo tvarka susijusioms priemonėms, siekiant patenkinti gyvulininkystės sektoriaus 
poreikius, susijusius su pašarais, nepadidinant bendro POSEI biudžeto.

Pakeitimas 773
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 3 dalies antra įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Azorų ir Madeiros salos: 
20 400 000 EUR;

– Azorų ir Madeiros salos: 
21 200 000 EUR;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti Azorų ir Madeiros saloms pagal POSEI programą skirtas 
sumas, suderintas su 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2021–
2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento pozicija siekiant susitarimo ir 
2017 m. spalio 27 d. Kajene Komisijos pirmininko Jean-Claude Juncker prisiimtais 
įsipareigojimais.

Pakeitimas 774
Ricardo Serrão Santos, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph 
Manscour, Maurice Ponga, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Azorų ir Madeiros salos: 
20 400 000 EUR.

– Azorų ir Madeiros salos: 
23 824 560 EUR.

Or. en

Pakeitimas 775
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 3 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Kanarų salos: 69 900 000 EUR. – Kanarų salos: 72 700 000 EUR.
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Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti Kanarų saloms pagal POSEI programą skirtas sumas, 
suderintas su 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos. Parlamento pozicija siekiant susitarimo ir 2017 m. spalio 
27 d. Kajene Komisijos pirmininko Jean-Claude Juncker prisiimtais įsipareigojimais.

Pakeitimas 776
Ricardo Serrão Santos, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph 
Manscour, Maurice Ponga, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 3 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Kanarų salos: 69 900 000 EUR. – Kanarų salos: 81 700 260 EUR.

Or. en

Pakeitimas 777
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirma pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 229/2013
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. III ir IV skyriuose nurodytas 
priemones Sąjunga finansuoja neviršydama 
maksimalios 23 000 000 EUR sumos.

2. III ir IV skyriuose nurodytas 
priemones Sąjunga finansuoja neviršydama 
maksimalios 23 930 000 EUR sumos.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išsaugoti esamą finansinį paketą.
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Pakeitimas 778
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos
Reglamentas (ES) Nr. 229/2013
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. III ir IV skyriuose nurodytas 
priemones Sąjunga finansuoja neviršydama 
23 000 000 EUR metinės sumos.

2. III ir IV skyriuose nurodytas 
priemones Sąjunga finansuoja neviršydama 
23 930 000 EUR metinės sumos.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti mažosioms Egėjo jūros saloms skirtas sumas, suderintas su 
2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos. Parlamento pozicija siekiant susitarimo.

Pakeitimas 779
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos
Reglamentas (ES) Nr. 229/2013
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Suma, skiriama III skyriuje 
nurodytai specialiai tiekimo tvarkai 
finansuoti, neviršija 6 830 000 EUR.

3. Suma, skiriama III skyriuje 
nurodytai specialiai tiekimo tvarkai 
finansuoti, neviršija 7 110 000 EUR.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti mažosioms Egėjo jūros saloms skirtas sumas, suderintas su 
2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos. Parlamento pozicija siekiant susitarimo.
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Pakeitimas 780
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirma pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 229/2013
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Suma, skiriama III skyriuje 
nurodytai specialiai tiekimo tvarkai 
finansuoti, neviršija 6 830 000 EUR.“

3. Suma, skiriama III skyriuje 
nurodytai specialiai tiekimo tvarkai 
finansuoti, neviršija 7 110 000 EUR.“

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išsaugoti esamą finansinį paketą.

Pakeitimas 781
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Vynu, kuris buvo rinkai pateiktas 
arba paženklintas iki taikytinų nuostatų 
įgyvendinimo ir kuris neatitinka šio 
reglamento reikalavimų, gali būti 
prekiaujama, kol išsenka jo atsargos.

Or. fr

Pakeitimas 782
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 229/2013
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Vynais, kurie buvo rinkai pateikti 
arba paženklinti iki atitinkamų nuostatų 
įsigaliojimo ir neatitinka šio reglamento 
reikalavimų, gali būti prekiaujama, kol 
išsenka jų atsargos.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas vynams, kurie buvo paženklinti iki naujojo reglamento ir, visų pirma, 
su naujosiomis ženklinimo pareigomis susijusios jo dalies įsigaliojimo.

Pakeitimas 783
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Vynais, kurie buvo rinkai pateikti 
arba paženklinti iki atitinkamų nuostatų 
taikymo ir neatitinka šio reglamento 
reikalavimų, gali būti prekiaujama, kol 
išsenka jų atsargos.

Or. en

Pakeitimas 784
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 
119 straipsnio 1 dalies g punktas, 119 
straipsnio 3 dalies c punktas ir 121 
straipsnio 2a dalis taikytini nuo...[praėjus 
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18 mėnesių nuo reglamento įsigaliojimo].

Or. fr

Pakeitimas 785
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 
119 straipsnio 1 dalies g punktas ir 119 
straipsnio 3 dalies a punktas taikytini 
nuo...[praėjus trejiems metams nuo 
deleguotojo akto įsigaliojimo].

Or. fr

Pakeitimas 786
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Komisija priima Reglamento 
Nr. 1308/2013 122 straipsnio 4 a dalyje 
nurodytus deleguotuosius aktus ne vėliau 
kaip iki...[likus dvejiems metams iki šio 
reglamento taikymo].

Or. fr

Pakeitimas 787
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 straipsnio 1 punkto b papunktis ir 4, 8, 
17, 22, 27, 28 ir 31 punktai, taip pat 4 ir 5 
straipsniai taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d.

1 straipsnio 1 punkto b papunktis ir 4, 8, 
17, 22, 27, 28 ir 31 punktai, taip pat 4 ir 5 
straipsniai taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d.

1 straipsnio 18, 19 ir 19a punktai taikomi 
nuo 2025 m. sausio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 788
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

119 straipsnio 1 dalies ga punktas, 119 
straipsnio 3c dalis ir 121 straipsnio 2a 
dalis taikomi vyno produktams, 
išpilstytiems po liepos 31 d. įsigaliojus 
šiam reglamentui. Veiklos vykdytojams, 
kurie pageidauja savanoriškai pranešti 
vartotojams apie vyno produktų kalorijas 
ir (arba) sudedamąsias dalis nuo prekybos 
metų, prasidedančių iki šio reglamento 
įsigaliojimo, visa apimtimi taikomi 119 ir 
121 straipsniai.

Or. en

Pakeitimas 789
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I dalis, II skyrius, I skirsnis, apimantys 
22–25 straipsnius, perkeliami į 
Reglamentą (ES)... [BŽŪP strateginiai 
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planai] įsigaliojus šiam reglamentui.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo reglamentu siekiama, pasitelkiant paprastą logiką, perkelti pagalbos programai 
„Vaisiai, daržovės ir pienas mokyklose“ schemą į BŽŪP strateginius planus.

Pakeitimas 790
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

119 straipsnio 1 dalies ga punktas, 119 
straipsnio 3a dalis ir 121 straipsnio 2a 
dalis įsigalioja ... d. [praėjus vieniems 
metams nuo deleguotojo akto 
įsigaliojimo].

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos dėl privalomo energinės vertės nurodymo etiketėse įsigalios praėjus vieniems 
metams nuo deleguotojo akto įsigaliojimo. Direktyvos 92/83/EEB 22 straipsnio 2 ir 4 dalyse 
apibrėžti smulkūs vyno gamintojai ir nedidelės distiliavimo gamyklos turi būti atleistos nuo 
šios pareigos, kad būtų išvengta jiems tenkančios nepakeliamos administracinės naštos dėl 
privalomos ženklinimo įrangos atnaujinimo.

Pakeitimas 791
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

119 straipsnio 1 dalies h punktas, 119 
straipsnio 5 dalis ir 122 straipsnio 1 dalies 
b punkto v papunktis taikomi nuo 
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[praėjus dvejiems metams] nuo šio 
reglamento paskelbimo.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos dėl privalomo energinės vertės pateikimo etiketėse įsigalios praėjus dvejiems 
metams nuo šio reglamento paskelbimo. Šis laikotarpis yra būtinas siekiant užtikrinti, kad visi 
gamintojai galėtų laikytis naujų reikalavimų.

Pakeitimas 792
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 119 straipsnio 1 dalies ga punktas ir 
119 straipsnio 3a dalis taikytinos nuo... 
[praėjus penkeriems metams nuo 
deleguotojo akto įsigaliojimo].

Or. fr

Pakeitimas 793
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 b pastraipa (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

119 straipsnio 1 dalies i punktas, 119 
straipsnio 4 dalis ir 122 straipsnio 1 dalies 
b punkto vi papunktis taikomi nuo 
[praėjus penkeriems metams] nuo šio 
reglamento paskelbimo.

Or. en
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Pagrindimas

Nuostatos dėl privalomo sudedamųjų dalių sąrašo pateikimo etiketėse įsigalios praėjus 
penkeriems metams nuo šio reglamento paskelbimo. Šis laikotarpis yra būtinas siekiant rasti 
tinkamus technologinius sprendimus „ne etikečių“ sistemai ir užtikrinti, kad visi gamintojai 
galėtų laikytis naujų reikalavimų.

Pakeitimas 794
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 b pastraipa (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

119 straipsnio 1 dalies gb punktas ir 119 
straipsnio 3a dalis įsigalioja nuo ... 
praėjus penkeriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 795
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis

Į 7 straipsnį įtraukiama ši pastraipa:

2a. pastraipa 119 straipsnio 1 dalies ga 
punktas ir 3b dalis ir 121 straipsnio 2a 
dalis įsigalioja praėjus vieneriems metams 
nuo reglamento įsigaliojimo.

Or. fr

Pagrindimas

Reikalavimas privalomai nurodyti energinę vertę etiketėse įsigalios praėjus vieneriems 
metams nuo naujo BRO reglamento įsigaliojimo.
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Pakeitimas 796
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b straipsnis

Į 7 straipsnį įtraukiama ši pastraipa:

2b) 119 straipsnio 1 dalies gb punktas ir 
3b dalis įsigalioja praėjus trejiems metams 
nuo reglamento įsigaliojimo.

Or. fr

Pagrindimas

Reikalavimas privalomai pateikti sudedamųjų dalių sąrašą etiketėse įsigalios praėjus trejiems 
metams nuo naujo BRO reglamento įsigaliojimo.
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